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u nás ve městě
Slovo starosty
Vítám vás u našeho dalšího vydání zpravodaje.
Jaro nám pokročilo do další své fáze a po několika studených dnech se počasí již trvale stabilizuje
a přinese snad už jen ty teplé a slunečné dny.
Nastávají jedny z nejkrásnějších dní v roce, dny
provoněné květy rostlin, od brzkých ranních hodin obohacené zpěvem ptactva, se světlem až do
večerních hodin. Nastává také období stavebního
ruchu v různých částech města. Co vše se bude
měnit, modernizovat či stavět vám přiblížím v následujících řádcích.
Na počátku letních prázdnin bude dokončena jedna z nejvýznamnějších stavebních investic loňského roku. Tou je kompletní rekonstrukce objektu bývalého
dětského domova v Zahradní ulici, včetně zateplení, na komunitní dům seniorů.
Stavební úpravu na 17 bytových jednotek a společenského zázemí objektu realizujeme za 19 mil. Kč z toho dotace je 11,3 mil. Kč. Výhradně z našich prostředků
je realizována stavba 15 parkovacích míst a přístupových ploch k objektu za 1,8
mil. Kč. V červnu také budou zahájeny práce na zahradě přiléhající k tomuto objektu, jejíž návrh je dílem paní Šollové. Dále pak rampy pro invalidy, která celou
zahradu zpřístupní i osobám se sníženou schopností pohybu.
Počátek prázdnin přinese i zahájení stavebních prací na další významné stavební investici, kterou je přístavba školní jídelny a kuchyně v objektu Základní
školy ve Školní ulici. Zhotovitelem prací je po provedeném výběrovém řízení
společnost ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. za 15,2 mil Kč. Celá investice je financována výhradně z našich prostředků, které byly v předchozích dvou
rozpočtových letech spořeny za tímto účelem v přebytku rozpočtu města. V pavilonu školních dílen bude vybudována kuchyně a část jídelny. V přístavbě bude
situována druhá půlka jídelny. Kuchyně s kapacitou 500 jídel denně bude schopna s rezervou pokrýt potřebu nejen našich školských zařízení, ale i seniorů a další
veřejnosti.
V přípravě je Stavební úprava a přístavba hasičské zbrojnice a její zateplení.
I tato investice by měla být spolufinancována z dotace. Předpokládána hodnota
přístavby s dotací činí 7,7 mil. Realizace je plánována pro období září 2017 - květen 2018.
V realizaci je již vytvoření parkovacích ploch u domu č.p. 615 na Kounici
a u něj vybudování veřejného osvětlení.
Plánovali také jsme provedení opravy vnějšího vzhledu žluté budovy Základní
školy v Nádražní ulici, včetně výměny oken. Je však možné, že tento plán bude
muset být odložen. Při přípravě této investice jsme nechali posoudit statiku
podlah. Ty zřejmě nebudou úplně vyhovující a tak určené prostředky na úpravu
vzhledu budovy budou asi použity do oprav podlah. O vývoji této investice vás
budu informovat v dalších číslech zpravodaje.
V ulici Nové Město a na nám. Republiky bude od července do září probíhat pokládka vzdušného vedení elektřiny do země. Na ni by pak měla (záměrně uvádím
„by měla“, protože na uvedou investici očekáváme dotaci buď v závěru tohoto
nebo hned na jaře následujícího roku) navazovat investice „Oprava chodníku
v ul. Nové Město.“ Ta v sobě nezahrnuje jen chodník, ale i zbourání nepoužívané
budovy bývalé prodejny a vybudování zálivu pro autobus.
V přípravě jsou investice nazvané „Autobusové zastávky nám. Republiky a ul.
Ležnická.“ U nich se jedná o vybudování nového vzhledu křižovatky uvedených
ulic. Dále je v přípravě investice pod názvem „Horní Slavkov, stavební úpravy
ulice Dlouhá ke školce.“ Zde musím ocenit pozitivní přístup všech občanů v domech čp. 619, 622 a v domě čp. 624 až na jednu výjimku. Jedna občanka z tohoto
domu však vstřícnost neprojevila, což má za následek, že u uvedeného domu nevznikne část chodníku. Investice přinese nejen vybudování chodníku ke školce,
ale také vznik 27 nových parkovacích míst. V tuto chvíli je podána žádost o dotaci. Pokud vše půjde dobře, bude možné zahájit práce na podzim t.r.
Všichni víme, že je toho ještě mnoho, co je potřeba opravit, vyměnit, vybudovat… Bohužel více toho již rozpočet města v tomto roce neunese. Máte-li návrhy,
které by vám zpříjemnily život ve městě určitě mě kontaktujte ať již osobně nebo
telefonicky. Přeji vám mnoho krásných dní.

Váš starosta
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Zákaz hlučných
činností byl rozšířen
Vyhláška města omezuje produkci
hlučných činností tak, že o nedělích
nebude možné užívat zařízení produkující hluk (sekačky, motorové pily
atd.), shodná regulace se nově rozšiřuje i o sobotu od 18. hod. Ve státní
svátky a ostatní svátky se doba regulace prodlužuje do 15. hod. (regulace

byla pro neděle i ostatní svátky původně do 14. hod.).
V praxi to tedy znamená - v sobotu
od 18.00 hod. do pondělí 6.00 hod.
platí regulace produkce hlučných
činností. Porušení je přestupkem.

tajemník

Veřejná služba je tu opět

K datu 1.6.2017 bude zájemcům o výkon veřejné služby město
umožňovat její absolvování. Veřejná
služba je určena pro osoby pobírající dávku hmotné nouze a osobami
vedenými v evidenci uchazečů o za-

městnání. Její výkon má zabraňovat
sociální izolaci a nově také udržovat
výši příspěvku na živobytí. Město
tak umožní 10 lidem v měsíci odpracovat si 30 hodin výkonu veřejné
služby. 
tajemník

Pár informací o Městském úřadě

 Městský úřad je orgánem pro výkon správy města (tvoří cca 50% činnosti) i státní správy,
 je zařazen do soustavy orgánů veřejné moci v pozici tzv. pověřeného
obecního úřadu pro výkon státní správy nejen pro Horní Slavkov, ale
i pro město Krásno a obec Nová Ves,
 počet zaměstnanců je tvořen úředníky v počtu 22 (na dva jsou získávány dotace),
 pro plnění povinností v požární ochraně jsou zaměstnáváni 2 hasiči
(částečně získávána dotace),
 poskytuje praxi absolventce střední školy, jejíž plat je kryt dotací,
 v letošním roce vytvořil 11 pracovních míst v tzv. veřejně prospěšných pracích - hrazeno plně z dotace,
 k výkonu práce úřadu jsou k dispozici 3 vozidla - 2x ŠKODA, Dacia
(užitkové),
 v letošním roce poskytuje praxi dvěma studentům středních škol,
 za činnost městského úřadu je odpovědný tajemník starostovi,
 jeho organizační struktura je tvořena 4 odbory a 1 oddělením,
 služby CZECHPOINTU poskytuje i o víkendech v budově Muzea
v Pluhově ulici,
 je opatrovníkem 3 osob omezených na svéprávnosti.

tajemník

Den otevřených dveří v domě pro seniory v tzv. KODUSu

Dne 14.6.2017 od 16. hod do 18 hod. bude pro zájemce o využití ubytování v
nově zrekonstruovaném domě pro seniory (budova bývalého Dětského domova v Zahradní ul. čp. 658) uskutečněna její prohlídka.
Přijďte a podívejte se na nejmodernější ubytování pro seniory.

den se starostou
Den se starostou se koná 21. 6. 2017 od 16 hodin.

krátce
DOPRAVA OBČANŮ NA HŘBITOV
Vždy ve středu v 10 hodin z autobusového nádraží.m děkujeme.
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Slavnosti sv. Jiří - patrona města
V sobotu 29. dubna 2017 proběhly v kostele sv. Jiří v Horním
Slavkově „Slavnosti sv. Jiří - patrona města“. Není to poprvé, kdy se
sešli občané města v pozvolna se
obnovujícím kostele a byli informováni o historických zajímavostech města a obnově památek.
Po slavnostní mši, kterou celebroval P. Majkov z Lokte, k návštěvníkům promluvil pan starosta Terek a velmi stručně je
seznámil s dalším postupem prací
na obnově památek ve městě. Přímo na místě si návštěvníci mohli
prohlédnout čtyři restaurované

vitráže, když na ostatních se dále
pracuje.
Mimo vitráží byly na menší výstavě
prezentovány sochy, které se v Horním Slavkově nalézaly či dosud nalézají. Tato výstava probíhá nyní ve
vestibulu MKS. Mezi jinými upozorňuje na slavného barokního sochaře
Jeronýma Kohla (1632 – 1709), slavkovského rodáka a jeho dnešního pokračovatele.
Nejen materiální památky, ale
předmětem ukázky bylo i živé umění, předvedené smíšeným dětským
pěveckým sborem Melodie z Kraslic
a slavkovských dětí. Mimo toto velmi

pěkné vystoupení dále vystoupili dětští sólisté na různé hudební nástroje
a komorní soubory hornoslavkovské
ZUŠ.
Svou návštěvu mohli občané doplnit prohlídkou města z kostelní věže,
popř. účastí na přednášce o historii
kostela sv. Jiří. I přes velmi chladné
počasí se dá tato akce považovat za
zdařilou a zavazuje organizátory k její
přípravě na příští rok.
Dovoluji si poděkovat návštěvníkům za účast a těšíme se na shledanou v roce 2018.

Ing. Tomíček Rudolf,

hormistr Spolku

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

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

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

(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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Convoy of Liberty

V našem městě se, tak jako již každý rok, na náměstí 7. května 2017 opět
uskutečnila tradiční Přehlídka vojenských historických vozidel – Convoy of Liberty.
Na vozidla se v hojném počtu přišly opět podívat děti z města a ani
dospělí si tuto výjimečnou historickou podívanou nenechali ujit.

Město Horní Slavkov zavádí Mobilní rozhlas!
V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, zavádíme v naší obci novou službu,
díky které 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 výpadky vody, elektřiny,
čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
Stávající uživatelé informačních SMS budou do nové služby převedeni automaticky.

Jak se mohu zaregistrovat?
Přes registrační formulář
na adrese hornislavkov.mobilnirozhlas.cz

Vážení občané, v sobotu
10. května se na náměstí
uskuteční tradiční oslavy
výroční založení obce.
Jste srdečně zváni.
Váš starosta.

Vyplněním registračního ústřižku níže
ústřižek potom stačí doručit na úřad

Gratulace
V květnu oslavila paní Anna Nádeníčková jubilejních 90 let. K narozeninám jí přišel popřát pan starosta Alexandr Terek.

Poděkování
V březnu a dubnu probíhal v našem městě pod záštitou Městského kulturního střediska výtvarný kurz pro seniory. My – jeho
účastnice – bychom tímto rády poděkovaly naší lektorce Lucii Jílkové. Díky ní jsme poznaly i vyzkoušely si řadu výtvarných technik a kurz byl pro nás i příjemným rozptýlením a zpestřením našeho života. Na lekce jsme se vždy těšily i pro Lucčino nadšení pro
věc, optimismus, vždy dobrou náladu i pro její empatický přístup
k nám. Patří jí za to náš velký dík. 
účastnice kurzu
Moc děkujeme firmě Kaisrlík spol.s.r.o. za sponzorský dar v podobě nácvikové žebříkové kladiny. Velice si toho vážíme.

Ilona Bartoňová, ZKO Horní Slavkov

Kurz PC pro seniory
V průběhu měsíce března a dubna proběhl v ZŠ Horní Slavkov ve
Školní ulici PC kurz pro seniory.
Účastnice kurzu tímto děkují
Městskému úřadu Horní Slavkov
za poskytnutí finančních prostředků na tuto činnost, dále paní ředitelce ZŠ Mgr. Magdaleně Čavojské
za poskytnutí učebních prostor.
Velké poděkování a uznání patří
panu učiteli Mgr. Ondřeji Krejsovi
za jeho přístup, snahu, ohledupl-

nost a hlavně trpělivost se kterou
své seniorské žákyně vyučoval.
Na závěr se konalo slavnostní posezení v kavárně MKS za přítomnosti zástupců města pana starosty
Alexandra Tereka, místostarosty
pana Ing. Petra Čavojského a předsedkyně SPCCH v Horním Slavkově paní Mgr. Vlasty Kaprové, kteří
nám předali DIPLOM za úspěšné
absolvování PC kurzu.

Účastnice PC kurzu

„V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uděluji správci osobních údajů Městu Horní
Slavkov, souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v registraci na dobu neurčitou pro zasílání informací
(např. dění ve městě, odstávky, krizové situace). Osobní údaje nebudou předávány jiným subjektům ani nebudou
použity pro jiné účely. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Správce na žádost registrovaného předá informace o
zpracování jeho osobních údajů bez zbytečného odkladu. Registrovaný má právo požadovat po správci vysvětlení
zpracování jeho osobních údajů v případě, že zjistí nebo se domnívá, že toto zpracování neprobíhá řádným způsobem
a právo požadovat nápravu tohoto stavu.“

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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DDM a Školní družina
Dne 7.5.2017 se naše tanečnice zúčastnily soutěže ,,Děti fitness aneb
tancem proti drogám“v Chebu. Mažoretky Sedmikrásky mladší obsadily
první místo, Sedmikrásky starší druhé místo a Sedmikráska Kačka Ciperová také druhé místo. Tanečnice
ZK Renmar dance a ZK Břišní tance
si přivezly také zlaté medaile a tanečnice ZK roztleskávačky Delfínci
obsadily druhé a třetí místo. Všem
gratulujeme a budeme držet palce při
další soutěži, které se zúčastní dne
20.5.2017 v Mladé Boleslavi.
Dne 12.5. 2017 se konal již 6.ročník
turnaje v šipkách „Memoriál Mgr.
Hanky Trnavské“.
Letošního ročníku se zúčastnilo

celkem 9 soutěžních týmů složených
ze zaměstnanců organizací jejichž
zřizovatelem je Město Horní Slavkov
a organizací zřízenou karlovarským
krajem SOU Horní Slavkov.
Putovní pohár a zároveň první
místo si odneslo družstvo MěÚ Horní Slavkov , na druhém místě skončilo SOU Horní Slavkov a na třetím
DDM a ŠD Horní Slavkov. V jednotlivcích se na prvním místě umístil
p. Jiří Havel, druhé místo obsadil p.
Alexandr Terek a na třetím místě se
umístil Ing. Petr Čavojský. Všem ještě jednou gratulujeme a těšíme se na
další ročník soutěže.
Marie Ciperová,
vedoucí pedagog volného času

V květnu proběhlo v Domově
s pečovatelskou službou v Horním
Slavkově několik vystoupení našich
žáků. Žáci II. oddělení pod vedením
paní vychovatelky Marie Ciperové se
představili před babičkami na Den
matek s tanečním vystoupením ve
stylu „Pomády“.
Chystáme se na soutěž „O pohár
vítězů ŠD“ v tchoukballu. Tchoukball
je hra, která kombinuje prvky házené, volejbalu a peloty. Vítězné druž-

stvo obdrží putovní pohár a každý
dostane i nějakou tu sladkost. V tuto
chvíli (10. 5. 2017) je pohár v držení
II. oddělení.
Připravujeme se na Den dětí a také
na tradiční rozloučení se školní družinou spojené s krátkou prezentací
a vystoupení jednotlivých oddělení.
Bližší informace o termínu se dozvíte od svého kmenového vychovatele
nebo na classdoju svého oddělení.
Ondřej Čavojský, ved. vychovatel

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

Vyhlášení nejlepšího sportovce regionu
za rok 2016 - úspěch nadějné karatistky
Dne 9. května letošního roku proběhlo v městském divadle v Karlových Varech vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce Karlovarského
kraje za rok 2016. Kraj totiž každoročně oceňuje sportovce, trenéry či
sportovní legendy, jež loni dosáhli
v oblasti sportu vynikajících výsledků. Kromě jiných byla v kategorii
žáci-jednotlivci vyhlášena i Kateřina
Štecová z místního zájmového kroužku Karate-Champions team Horní
Slavkov, působícím při DDM a ŠD
Horní Slavkov.
Je to skvělá reprezentace našeho
kraje a bezpochyby je toto ocenění
motivací pro sportovní úspěchy dalších mladých a nadějných sportovců.
Gratulujeme.

Jindřich Votrubec

vedoucí zájmového kroužku
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informace | pozvánky
JÍZDNÍ
ŘÁD
VLAKU
Jízdní
řád
vlakového
HORNÍ SLAVKOV-KOUNICE
spojení do/z Kounice
Platí od 29. 04. 2017 do 03. 09. 2017

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

Odjezd

Vlak

09:05

Os

27171

11:00

Os

27173

15:05

Os

27175

17:10

Os

27177

18:00

Os

27179/8

Vlak

Příjezd

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

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

(09:20-09:25)

Horní Slavkov-Kounice → Krásný Jez
→ Karlovy Vary dolní nádraží (12:00)
Horní Slavkov-Kounice → Krásný Jez
→ Karlovy Vary dolní nádraží (15:50)

(11:15-11:36)

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

(17:25-17:31)

(15:20-15:26)

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

VYHODNOCENÍ NEJLEPŠÍCH
ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Horní Slavkov-Kounice

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

8:55

Os

27166/7

9:45

Os

27170

11:55

Os

27172

15:45

Os

21174

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

(15:25-15:30)

17:50

Os

27176

Karlovy Vary (17:07) → Krásný Jez
→ Horní Slavkov-Kounice (17:50)

(17:30-17:35)

V letošním roce budou opět oceněni
nejlepší žáci základních škol,
kteří z rukou starosty města převezmou
ocenění.

Vyhlášení proběhne v Pluhově domě
13. června 2017 od 15:00 hodin.
Na tuto akci jsou srdečně zvaní rodiče, prarodiče
i další veřejnost.

Upozorňujeme občany, že mimo výše uvedených přímých spojů je nutné
kupovat jízdenku pouze: Kounice - Krásný Jez, Krásný Jez - Kounice, protože při přestupu není jízdenka uznávána jiným dopravcem.
Jízdenka pro spoj: Krásný Jez - Karlovy Vary, Karlovy Vary - Krásný Jez
se kupuje u dopravce obsluhujícím trať ML-KV.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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MŠ Duhová kulička
Rok 2017 – rok 50. výročí
MŠ „Duhová kulička“
- 5. část
Současná paní ředitelka Bc.Pavlína Zábranská řídí naši mateřskou
školu od roku 2005.
Od školního roku 2005/2006
naše mateřská škola používá také
název Mateřská škola Duhová kulička. Mateřská škola je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je
Městský úřad Horní Slavkov.
Od školního roku 2005/2006
do roku 2009 zajišťují provoz tři
třídy: Červená kulička, Modrá
kulička, Zelená kulička. Paní ředitelka zajistila vybavení školky
novými doplňky, nábytkem a inovovala prostředí. Na školce se
děti mohly zapojovat do kroužků
s flétničkami, housličkami(ve spolupráci s panem učitelem z LŠU),
do kroužku tanečků, výtvarného kroužku, kroužku anglického
jazyka. V podzimních měsících
jezdily na školičku bruslení do
Mariánských Lázní. Tuto akci finančně zajišťoval zimní stadion
a sponzoři. Na jaře pak děti jezdily
do Sokolova na předplavecký výcvik. Účastnily se závěrečných plaveckých závodů mezi zapojenými
školkami. Na školce se pokračuje
v organizování Mikulášské nadílky, vánočních besídek, vystupování v pečovatelských domovech,
maškarního bálu, pálení čarodejnic, besídek ke Dni matek, oslav
Dne dětí, návštěv v ZŠ, družině,
výletů na krásenskou rozhlednu
nebo do ZOO v Plzni. Konec školního roku je ukončován rozlučkovým „posledním zvoněním“ s pasováním předškoláků na školáky.
Během celého školního roku se
veřejnost může ve výloze prodejny masa a uzeniny p. Kosmáka
potěšit výrobky a ukázkami prací
našich dětí.
Ve školním roce 2006/2007 bylo
pro 2-3leté děti a jejich rodiče
otevřeno Baby centrum. Tohoto kroužku se 1x týdně účastnili
rodiče společně s dětmi. Novou
nabídkou byl také keramický
kroužek, na který posluchači docházely do MěKS. Děti se každoročně účastnily kulturních akcí ve
školce, v MěKS, v Sokolově nebo
v Karlových Varech. Rodiče mohli
využívat nabídek stínového a podzimního fotografování dětí. Pěknou akcí bylo také zajištění besedy
WWW.HORNISLAVKOV.CZ

s dentální hygieničkou. Rozvíjela
se spolupráce s místními sponzory: p.Kosmákem Jiřím, Drogerií
Eva Rýdlová, p. Jáchymem Akrmanem, KMK Granit, s rodiči,
s policií, hasiči, s porcelánkou
Haas a Czjek.
Od školního roku 2008/2009 se
pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání. V předškolní třídě byl
dětmi využíván počítač s různými
výukovými programy. Mateřská
škola se zúčastnila soutěže Mateřinka v Sokolově. I nadále byla
volná třída(současná žlutá kulička) využívána jako tělocvična.
Naše mateřská škola do roku 2009
zajišťovala praní prádla také pro
MŠ U Sluníčka. V tomto šk. roce
děti nově vyjely do zoo v Chomutově.
Pro zvýšený počet zájemců o přijetí dětí do naší MŠ byla ve šk. roce
2009/2010 otevřená třída Žlutá
kulička. I nadále se děti mohly
zapojovat do doplňkových činností- dřívě kroužků: Pískej, pískej
píšťaličko, Šikulkova dílnička, Do
kolečka dokola, Školička bruslení.
V tomto školním roce byla zpestřením pro děti návštěva ornitologů
z Brna s ukázkou práce s ptactven.
Tradicí se stává pečení posvícenských koláčů, vánočního pečiva.
Děti se zúčastnily školičkové zimní olympiády, která byla reakcí na
ZOH ve Vancouveru, netradiční
olympiády mezi mateřskými školami v Sokolově, letní olympiády
našich dětí na školním hřišti. Na
závěr školního roku se poprvé pasování na škole zúčastnila také p.
starostka Mgr.Vildumetzová Jana.
Paní ředitelka i v dalších obdobích podporuje prezentaci školky

na veřejných vystoupeních v sokolovské mateřince, na olympiádách,
při oslavách našeho města.
Od šk. roku 2011/2012 je změněn provoz na Žluté kuličce, na
třídě je jedna paní učitelka. Po
provozu od 7,30 hod. do 14 hod.
jsou po odpočinku děti rozdělovány na další třídy. Ke změnám dochází také v doplňkových činnostech. Tyto činnosti zajišťují pouze
učitelky na školce. MŠ spolupracuje s divadlem z Karlových Varů.
Jsou zajištěny divadelní představení Kvítek Vítek. Končí školička
bruslení, protože stadion v M.
Lázních neobdržel dotace, ale plavecký výcvik se daří ještě zajistit.
Nově školka nabízí oční preventivní vyšetření dětí. Děti více poznávají své okolí formou výletů. Před
loučením s předškoláky v obřadní
síni se koná také rozlučkové spaní
předškoláků v MŠ.
Za účasti zástupců města, televize Duha se 23.6.2012 koná
slavnostní setkání zaměstnaců
při oslavách 45.výročí založení
MŠ(1967-2012).
Školní rok 2012/2013 byl zahájen po rekonstrukci Modré kuličky, kde došlo k vytopení třídy
o prázdninách. Ve školním roce
2013/2014 umožňuje počet dětí
na žluté kuličce práci v celodenním režimu se dvěma učitelkami.
Všechny třídy prošly úpravami
v umývárnách a šatnách. V provozu jsou oblíbené doplňkové činnosti. Pro děti jsou zajištěna kulturní představení, společné akce,
výlety. Pasování školáků je již pravidelně v obřadní síni městského
kulturního střediska. V tomto šk.
roce je zahájena oprava a přestavba zahrady k odstranění zastara-

lých herních prvků, které již neodpovídaly požadavkům Evropské
Unie.
Školní rok 2014/2015 je ve znamení projektu Nebe nad hlavou. Tímto projektem, který je
ukončen 31.10.2014, dochází ke
zmodernizování školní zahrady.
Slavnostního otevření 11.12.2014
se účastní pan starosta, ředitelé
místních škol, rodiče a další hosté.
Všem zúčastněným byla zahrada
představena, vysvětlen celý projekt
a jeho enviromentální zaměření
(výchova k odpovědnému zacházení se životním prostředím). Děti
od tohoto šk. roku mohou využívat vrboviště, hobití domeček,
mlhoviště, závěsné odpočinkové
koberce, učební zákoutí u pergol,
kuličkovou dráhu. Celý projekt
je spojen s přírodními živly:oheň
zastupuje ohniště, půdu sad a záhony, vodu mlhoviště, vítr bambusová zvonkohra. MŠ se zapojuje
do výtvarných soutěží, vznikají
tradice akcí-pečení posvícenských
koláčů, zahradní podzimní slavnost, drakiády, zimní olympiády,
loučení se zimou. I nadále se rodiče zapojují do života školky účastí
na vánočních, velikonočních dílnách, besídkách, přípravě doplňků
dětem na akce jako je čertí hraní,
čarodějné učení. Děti se seznamují s prací dospělých na exkurzích u policie, hasičů, v knihovně,
na poště, u obuvníka, v kuchyni,
prádelně. Školní rok uzavírá další
tradice- pasování předškoláků na
školáky ve škole a v obřadní síni.

kolektiv mateřské školy

Duhová kulička
Víte že:
• nejdéle pracující zaměstnankyní
byla p. Hlínová, která pracovala
v prádelně za všech ředitelek?
• informace o dění na školce mají
rodiče zpřístupněny přes Facebook?
• na oslavy 50.výročí školy jsme
oslovily okolo 80 zaměstnankyň?
• dle kronik zde za 50 let bylo ve
stálém pracovním poměru okolo
150 zaměstnankyň?
Pozn. omlouváme se, pokud někdo
nebyl zkontaktován pro nedostatek
informací. Děkujeme za pomoc
při vyhledávání kontaktů bývalým
i současným zaměstnankyním.
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ZUŠ
V květnu 2017 jsme uspořádali
v MěKS Horní Slavkov koncerty pro
ZŠ a MŠ, které navštívilo celkem
650 dětí. Na koncertech mohly děti
vidět několik tanečních choreografií v podání žákyň tanečního oboru,
dále flétnové duo Blanku Žilíkovou
a Anežku Bartoňovou a pěvecký sbor
ZUŠ Choir Melodie. Koncerty byly
velmi kladně oceněné samotnými
žáky i pedagogy jednotlivých škol.
ZUŠ Choir Melodie a také komorní soubory ZUŠ se účastnily tradičních Svatojiřských slavností, koncert
v kostele sv. Jiří navštívil velký počet
diváků a kostel alespoň na jeden den
ožil návštěvou široké veřejnosti. Poděkování patří pedagogům jednotlivých souborů i pěveckého sboru za
perfektní reprezentaci školy.
Výtvarníci z Lokte uspěli v krajském kole přehlídky výtvarných oborů ZUŠ a se svými projekty „Mazlíčci“ a „Křehce a něžně“ postoupili do
celostátního kola přehlídky výtvarných oborů ZUŠ. Gratuluji k úspěchu
a děkuji za reprezentaci školy.
Na konci dubna uspořádal taneční
obor ZUŠ „Komponovaný večer tance a vážné hudby“ konaný v koncertním sále Pluhova domu. Poděkování
patří sl. Markétě Kuttnerové a pedagogům hudebního oboru, kteří tanec

ZŠ Nádražní
žákyň doprovázeli hrou na hudební
nástroje – živou muzikou. Celý večer
se nesl v příjemné atmosféře a byl nečekaným zážitkem pro přítomné publikum i samotné účinkující.
14. května se ZUŠ Choir Melodie
účastnil zahájení festivalu Kraslické
hudební jaro. Zahajovacího koncertu
se účastnily také pěvecké sbory ZUŠ
Kraslice a především zpěvák Václav
Noid Bárta. Koncert byl velkým zážitkem pro diváky i účinkující.
V květnu také proběhlo 1. kolo
přijímacího řízení do ZUŠ, výsledky
přijímacího řízení a informace o volných studijních místech najdete na
internetových stránkách školy.
V červnu 2017 vyjíždí orchestr ZUŠ
band na celostátní kolo soutěže ZUŠ
do Litvínova, samotný postup orchestru do této soutěže je velmi prestižní záležitost, držte nám palce !!!
Informace o akcích ZUŠ konaných
v červnu 2017 najdete na internetových stránkách školy. Těšíme se
s Vámi na viděnou v loketském amfiteátru dne 24. června na koncertu
naší školy (více info opět na stránkách ZUŠ.
Přejeme všem krásné letní prázdniny a v září 2017 se těšíme na viděnou
v ZUŠ.

Jan Zapf, dipl. um., ředitel ZUŠ

Děti z tanečního kroužku školní družiny z 1. Základní školy
v Horním Slavkově se na taneční soutěži Mia festival Cheb pod
vedením Michaeli Bernardové umístily na druhém místě. Dále
postoupily do Prahy a Polska.

Upozornění pro občany, kteří se
zapojili do systému pytlového sběru:
Vážení občané,
čárové kódy, které jste obdrželi k nalepení na pytel s tříděným odpadem,
jsou originály a lze je použít pouze jednou. Tyto kódy nekopírujte, ani
jinak nerozmnožujte! Znovu použitý kód nebude načten a vy tak přijdete
o slevu. Na finančním odboru vám úřednice vydají potřebné množství
čárových kódů. 	
finanční odbor

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)
Opékání topinek.
Situace: potřebujete si nutně opéct tři topinky, ale máte málo času.
Jak nejrychleji to jde stihnout, jestliže máte pánev, na kterou se vejdou
jenom dva krajíce najednou a opečení topinky(nek) po jedné straně trvá
dvě minuty?
2. úloha (3 body)
Každý den přilétá ve 12:00 na letiště v Ruzyni letadlo se spěšnou zásilkou.
Pro zásilku vyráží z Horního Slavkova auto a to tak, aby tam bylo přesně
v poledne. Tam si jí vyzvedne a jede s ní zpět do Slavkova (po té D6 asi
tak spěšná nebude ;-) Jednoho dne ale přistálo letadlo dříve a tak z letiště
vypravili se zásilkou poslíčka na kole. Jel autu naproti a to 4x pomaleji než

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

samotné auto. Když se za 20 minut setkali, předal poslíček okamžitě zásilku
a odjel kdovíkam.
O kolik minut dřív přijelo tentokrát auto do Horního Slavkova?
3 .úloha (5 bodů)
Dva matematikové, z nichž jeden nese na zádech plný pytel, se potkají na
ulici:
A: ... a mimochodem, proč neseš na zádech ten pytel?
B: Ale, nesu dárky svým třem synům, všichni mají zítra narozeniny.
A: Ale to jsem nevěděl, že máš tři syny. A jak jsou ti tvoji kluci staří?
B: Jsi matematik, tak si to si musíš vypočítat. Když vynásobíš jejich stáří,
jehož zítra dosáhnou, dostaneš číslo 36.
A: No jo, ale to mně nestačí.
B: Tak dobře, vidíš tady ten dům, co před ním stojíme? Počet jeho oken dá
náhodou zrovna tolik jako součet zítřejších let mých synů!
A: Musíš prominout, ale jak já se na ten dům dívám, musím říci, že mi to
stále ještě nestačí. Řekni mi o svých synech ještě něco.
B: Budiž. Tak tedy můj nejstarší syn se jmenuje Ondřej. A to je opravdu to
poslední, co jsem ti o nich řekl.
A: Ale to je přece právě to, co mi k úplné spokojenosti chybělo! Jako bys mi
tím přesně řekl stáří svých tří synů ...
Tak kolik jim vlastně bude?

Soutěž připravil: Ing. Petr Čavojský
Vyhodnocení měsíce května: A: 5, B: 3, C: jednu kuličku
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ZŠ Nádražní
Letošní měsíc září bude v našem
městě nejenom začátkem dalšího
školního roku, ale ponese se i v duchu oslav 60. výročí od vzniku Základní školy Horní Slavkov, Nádražní 683. Naši současnou „kiwi“ školu
zná v Horním Slavkově asi téměř
každý, nicméně její úplné začátky
jsou tajemstvím pro většinu občanů
našeho města. Jaký byl tedy ten úplně první školní rok 1957/1958? Jeho
začátky nám osvětlí kronika školy,
vedená od prvního roku existence
této ZŠ v Nádražní ulici.
Budova nové osmileté školy byla
odevzdána veřejnosti 1. září 1957.
Na slavnosti bylo přítomno vedení
Jáchymovských dolů, zástupce tehdejšího KNV, dále všichni učitelé
i občané města a všichni tito přítom- také nový ředitel školy p. Bohu- budoucích žáků školy a velmi ocenil
ní si mohli novou a moderní školu mil Císařovský, který mimo jiné ve hodiny jejich práce. Mnozí z nich
prohlédnout i zevnitř. Promluvil svém proslovu poděkoval tatínkům totiž přiložili ruku k dílu a trávili na

Některá dobová fakta ze školní kroniky:

V době před 60-ti lety bylo v rámci tzv. “veřejně prospěšných prací žactva
a učitelstva“ vykonáno mnoho brigád, např. na bramborové bylo odpracováno přes 10 000 hodin, při jednocení řepy a sušení sena 300 hodin, v rámci
odpadových surovin bylo sebráno zhruba 3 000 kg papíru, sbíraly se i léčivé
byliny, usušeno a odevzdáno jich bylo 54 kg a žáci školy brigádničili i na oplocování školního pozemku. Materiál byl obstarán na náročnější lesní brigádě.
V rámci zdravotní péče o žactvo byla na škole zřízena lékařská ordinace a žáci
byli pravidelně prohlíženi
Během roku pečovala o tělesnou zdatnost žactva TJ Baník v hodinách zájmové tělesné výchovy. Cvičení navštěvovalo asi 600 žáků, kteří se zúčastnili několika sportovních soutěží (fotbal, hokej, šachy).
Zajímá-li vás další historie od roku 1957, podrobně vedená školní kronika je
k nahlédnutí u současného ředitele Mgr. Karla Bernarda.
Ředitelé školy:
Bohumil Císařovský
- do 1958
Eduard Vavruška 		
od 1958 - do 1960
František Štěpánek 		
od 1960 - do 1962
Jiří Dostál 			
od 1962 - do 1975
Ladislav Mráček 		
od 1975 - do 1983
Jiří Zajíček 		
od 1983 - do 1990
Mgr. Karel Bernard 		
od 1990
Zástupci ředitele školy:
Marie Kučabová 		
- do 1960
Jiří Dostál 			
od 1960 - do 1962
Pavel Knotek 		
od 1962 - do 1967
Jiří Červenka 		
od 1967 - do 1968
Jiří Zajíček 		
od 1968 - do 1983
Ludmila Fleisnerová 		
od 1972 - do 1978
Mgr. Jan Turner 		
od 1973 - do 1990
Marie Antfeistová 		
od 19 78 - do 1980
Mgr. Karel Bernard 		
od 1983 - do 1990
Mgr. Vladimír Zábranský
od 1990 - do 2009
Mgr. Helena Mesnerová
od 2009 - do 2015
Mgr. Lenka Nováková
od 2015
Celkový počet pracovníků školy (včetně správních zaměstnanců) v letech
1957 – 2015 činí 246, podrobný jmenný seznam je průběžně doplňován a lze
jej najít v ročence školy.

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

stavbě mnoho svého volného času.
Nová škola měla 18 tříd a 3 oddělení Družiny mládeže (dnes školní
družina). Prvním ředitelem této
nové školy se stal již výše zmiňovaný
p. Bohumil Císařovský, jeho zástupkyní pak p. Marie Kučabová. Škola
měla v tehdejší době i svou skupinovou vedoucí PO a zajímavostí je,
že byl zajištěn i SNB učitel pro tzv.
mravnostní delikty.
Počet žáků ve škole byl v prvním
roce její existence výrazně vyšší než
v dnešní době: v 1.-5. ročníku bylo
349 žáků, z toho 202 dívek. V 6.-8.
ročníku bylo 268 žáků, z toho 120
dívek. Celkem tedy navštěvovalo
školu 617 dětí, z toho 322 děvčat.
Na škole tehdy působilo 22 učitelů,
z toho 10 učitelů 1.-5. ročníku.

Mgr. Karel Bernard

ředitel školy

Letošní kulaté 60. výročí bychom rádi oslavili
v sobotu 23. 9. 2017
v prostorách naší školy s bývalými i současnými kolegy, správními zaměstnanci i pracovnicemi naší
školní jídelny, kteří jsou tímto srdečně zváni.
Podrobnosti o programu budou uveřejněny
ve slavkovském zpravodaji začátkem měsíce září 2017.
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kulturní kalendář na červen
>

Kino

16. 6. 2017
MASARYK
Česko / Slovensko / Životopisný / Drama / Historický 2016, 113 min
19:00 Kinosál
Režie: Julius Ševčík
Scénář: Petr Kolečko, Alex Koenigsmark, Julius
Ševčík
Hrají: K. Roden, H. Zischler, O. Kaiser, E.
Vášáryová, E. Herzigová, M. Hofmann, aj.
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu,
velká gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost
extravagantního umělce s povinností a morálkou
úředníka, diplomata. Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí, Jana Masaryka. Film,
jenž získal 12 Českých lvů!
Vstupné: 55,- Kč
Vstupné v předprodeji v knihovně od 12. 6. 2017.

>

VÝSTAVA

15. 5. – 30. 6. 2017
SOCHY V HORNÍM SLAVKOVĚ
Podhled na současné dochované sochy v Horním
Slavkově a jejich význam.
Vestibul MKS, Vstup volný
1. 6. – 23. 7. 2017
ZÁBRANŠTÍ NA MMF KARLOVY VARY
Muzeum
Středa – neděle 9.00 – 12.00 12:30 – 17:00
Vstup na výstavu je zároveň vstupenkou do muzea. Děti (6 -15 let), senioři (nad 65 let), držitelé
průkazu ZTP - 15 Kč/ Dospělí - 30 Kč/ Rodinné
- 75 Kč

>

PŘIPRAVUJEME

1. 7. 2017
COUNTRYÁDA
16:00 – 21:00 náměstí
Hrají: Bankrot, BerryBand, Bugr Band, Fšehochuť, Bodlo.
Občerstvení, stánkový prodej.
Vstup zdarma.
3. – 7. 7. 2017
POHÁDKOVÉ LÉTO
16.00 – Kavárna MKS
Každý den pohádka Divadla z bedny.
Vstup zdarma.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

>

KNIŽNÍ NOVINKY

M. Viewegh: Ach ty matky
M. Viewegh: O lidech a psech
T. Shadyak: Brouk
D. Svátek: Cesta kolem světa
A. Jakoubková: Čiň manželu dobře – peklem se
ti odmění
A. Jakoubková: Chytrá žena pro manžela přes
plot skočí
M. Dušek: Dáma na telefon
E. Straub: Dovolenkáři
N. Roberts: Měj se na pozoru
N. Roberts: Neprůstřelné alibi
P. Eidler: Nahá s Davidovou hvězdou
N. Roy: Pikantní život Charlotte Lavigneové – 1.,
2. a 3. díl
P. Hesová: Srdcový král
R. Cílek: Zásnuby se smrtí
Děti a mladiství:
M. Kratochvíl: Kouzelný rok v kouzelné školce
M. Kšajtová: Panenka a auťáci
C. Reid: Tajnosti v dívčí škole – Problémová
holka
C. Reid: Tajnosti v dívčí škole – Žárlivá holka

>

KAVÁRNA

Hledáte vhodné místo pro uspořádání narozeninové párty, školního setkání, podnikového
večírku, nebo svatební hostiny? Pak zkuste využít
nabídky kavárny. Kapacita: 60 míst.
V případě zájmu volejte - 777 688 368 nebo
pište: sona.kvasnickova@mkshs.cz
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+420 602 150 619
inzerce
unisklo.cech@volny.cz
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- zasklívání

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

- řezání, broušení, pískování, vrtání
-SKLENÁŘSKÉ
izolační, bezpečnostní aPRÁCE
kalená skla
- ornamentní skla, polykarbonáty
- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu

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

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

Dlouhá 635/7,
Horní Slavkov

- zasklívání

- zasklívání

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

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

- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu

INZERUJTE
VE SLAVKOVSKÉM ZRAVODAJI
t: 739 544 446

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

e: kalabova@mediaas.cz
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Plaketa Dr. Václava Jíry pro prvního
ředitele FK Baník Sokolov

Cenu Dr. Václava Jíry
každoročně uděluje Fotbalová asociace osobnostem rozvíjejícím fotbal
napříč celou Českou republikou. Předání cen se
v květnu odehrálo jako
tradičně v Břevnovském
klášteře v Praze, vyznamenaným předali ocenění místopředseda FAČR
Zdeněk Zlámal a generální sekretář FAČR
Rudolf Řepka. Předseda
představenstva FK Baník
Sokolov a první ředitel
v profesionální éře Baníku pan Bc. Pavel Makoň obdržel významné ocenění za celoživotní
přínos fotbalu.
Bc. Pavel Makoň hrával aktivně fotbal v mládežnických družstvech
v Brně. Na Karlovarsku začal v roce 1984 trenérskou kariéru a šest
let trénoval FK Baník Sokolov. Pak třináct let působil ve funkci předsedy v FK Olympie Březová, další tři roky byl předsedou FK Baník
Sokolov. Od roku 2006 až dosud je předsedou představenstva a ředitelem druholigového klubu FK Baník Sokolov.
(pr)
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