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u nás ve městě
Slovo starosty
Přichází nejteplejší měsíce roku. Měsíce, na které se těší zejména děti zbavené
školních povinností na dobu dvou měsíců.
Ale jistě se těšíme i my - dospělí na trávení
dovolené u moře, na chalupě, zahradě či
na aktivní dovolené ať již v naší republice
nebo v zahraničí. Naše koupaliště je připraveno poskytnout osvěžení a odpočinek
tzv. za domem. Jak jsem se byl přesvědčit,
jeho užívání nic nebrání, tráva je posekána, hřiště připraveno a voda je průzračná.
Není jí bohužel tolik, kolik bychom si přáli,
hráz byla v předminulém roce opravena, tentokráte je nedostatečný zejména trvalý přítok vody. V době, kdy píšu tyto řádky již delší dobu vydatně a trvale nepršelo a pouhým pohledem na trávník je možno poznat, že
voda v přírodě prostě chybí.
Obecně je vody a vodních ploch v našem městě poskromnu. Kromě Pulečka tu vlastně v blízkosti jiná větší vodní plocha není. To je způsobeno
historickou těžbou, kdy okolí Slavkova je doslova provrtáno, že i voda vytékající z Pulečka se po pár desítkách metrů ztrácí.
Pamatuji si doby, kdy se pole odvodňovala. Teď nastává doba opačná,
je potřeba vodu v krajině udržet. Prvním krokem, který město provedlo,
byl již v roce 2011, kdy jsme s finanční spoluúčastí CHKO Slavkovský les
obnovili čtyři lesní tůně ve směru na Třídomí.
Vědomi si potřeby situaci řešit a tedy zajistit trvalý přítok do Pulečka,
jsme v loňském roce zahájili práce na projektu s názvem „Význam historických hornických kanálů pro vodní hospodářství, přírodu a turistiku na
příkladu měst Horní Slavkov a Ehrenfriedersdorf “.
Rekonstrukce Puškařovské stoky a úprava koryta Stříbrného potoka zajistí v budoucnu dostatečný průtok vody korytem Stříbrného potoka a tím
i saturaci vodních zdrojů pro potřeby města.
Protože Puškařovská stoka není přirozená vodoteč, ale umělý kanál, vybudovaný našimi předky v 16. století, chápeme tuto vodoteč nejen jako
zdroj vody, ale zároveň jako kulturní dědictví (historickou památku) s nezanedbatelným vlivem na přírodní bohatství, zejména na biodiverzitu, ale
také objekt s velkým turistickým potenciálem.
V současné době vedu jednání s ministrem životního prostředí a ředitelem státního fondu životního prostředí, abychom nalezli finanční zdroje
na rekonstrukci. Nemohu slíbit, že projekt bude vybrán poskytovateli finančních prostředků k realizaci, ale bez ohledu na to, zda finanční prostředky získáme, budeme mít projektovou dokumentaci, která je prvním
nutným předpokladem pro samotnou realizaci.
Přeji vám krásnou dovolenou a bezpečný návrat z cest.

Váš starosta

Umožnit placení platební kartou
na úřadě bylo správnou volbou
Náš úřad je ojedinělý nejen tím,
že jako jediný v Karlovarském
kraji poskytuje komplexní služby
CzechPointu a ověřování listin
o víkendech, ale také tím, že jako
jeden z mála umožňuje za všechny
poskytované služby platit platební
kartou. Je tak možno uhradit např.
nájem, místní poplatky za odpady,
správní poplatky, pokuty, dluhy…
Když jsme na jaře loňského roku
zaváděli placení služeb platební

kartou na městském úřadě, věděli jsme, že taková služba bude
vítána. Co, jsme nevěděli, že bude
doslova vyhledávána. V loňském
roce byla přes platební terminál
přijata částka 1,2 mil. Kč, v letošním roce k datu 27. 6. to bylo již
828 tis. Kč.
Těší nás, že placení je pro vás
komfortnější. Těší nás také, že
nám odpadá manipulace s hotovostí…
tajemník
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Jak třídíme odpad v našem
městě? Není to špatné.
Vyprodukovali jsme komunálního (netříděného) odpadu
2014
974,7

2015
956,6

2016
938,2

a vytřídili jsme …
Papír
Plast
Sklo
Nápojový karton
Celkem

2015
94,279
67,291
49,155
2,471
213,196

2014
90,699
58,779
58,201
2,083
209,762

2016
103,907
75,845
65,162
2,963
247,877

Údaje jsou v tunách.

Uvedené tabulky lze interpretovat tak, že si zasloužíme pochvalu. Netříděného odpadu se meziročně vyprodukovalo méně a o to více jste odpad třídili.
Černé skládky
Přestože většinu odpadu (suť, dřevo, nábytek, spotřebiče....) můžeme odevzdat bezplatně ve sběrném dvoře, najdou se občané, kterým na přírodě
a vzhledu města pramálo záleží.
Náklady za úklid černých skládek v Kč
2014

2015

2016

30 097,-

26 994,-

71 826,-

Tříděný (pytlový sběr) ve městě
Na podzim loňského roku jsme, pro motivaci třídění, zavedli tzv. pytlový
sběr. Tento sběr je založen na iniciativě občana, který tříděním odpadu může
získat slevu až 500 Kč/osoba/rok z roční výše místního poplatku (ten činí 600
Kč/osoba/rok).
Jak získat slevu? Stačí se zaregistrovat na městském úřadě do pytlového sběru. Zde také obdržíte samolepky s čárovým kódem, ty pak vlepíte na pytel s vytříděným odpadem a ten vložíte do klecí na kontejnerových stáních. Ty sváží
v pravidelných intervalech naše Technické služby. Pytle mají tak identifikační
čárový kód každého přihlášeného občana, jejich váha se sčítá a připisuje se na
jeho konto. Tímto si zaregistrovaní vytvářejí slevu z místního poplatku, která
mu bude odečtena v roce 2018.
Do 15. 6. 2017 se do pytlového sběru zaregistrovalo 258 občanů a nejvyšší
sleva k tomuto datu činí 146 Kč. Od počátku roku do května 2017 občané pytlovým sběrem vytřídili 2,5 t plastů a 3,9 t papíru.

Odbor výstavby a životního prostředí

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat starostovi města panu Alexandru Terekovi a pracovníkům Městského domu kultury Soně Kvasničkové, Heleně
Láchové, Zdeňku Heppnerovi a Haně Wegnerové, kteří obětavě instalovali
v Městském Muzeu výstavu mých fotografií z MFF Karlovy Vary.Děkuji
Mgr. Vladimír Zábranský
Chtěla bych tímto poděkovat přátelům, kteří se se mnou podíleli na organizaci 2. ročníku nočního pochodu Slavkovským lesem.
Děkuji také za podporu firem Agrafa s.r.o, Nade s.r.o., paní Andree Janottové. Za umožnění akce Lesům České republiky, s.p., městu Horní Slavkov, CHKO Slavkovský les, Životnímu prostředí v Sokolově a Loketským
městským lesům . Letošní ročník navštívilo 247 pochodujících.

Ilona Bartoňová, ZKO Horní Slavkov
Děkuji touto cestou manželům Miladě a Antonínu Floriánovým za uspořádání setkání bývalých učňů tehdejších Přerovských strojíren. Rok 19621965. 
Christa Králová.
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Projekt „Zasaď si svůj strom“

První zasazený strom v lokalitě
Na Vyhlídce, které je městem vybráno právě jako místo, kde mohou rodiče po narození svých dětí
zasadit svůj vlastní strom. Ten pak
roste společně s novým občánkem
města. Výběr stromu i umístění je
konzultováno s pracovnicí odboru
životního prostředí na naší radnici.
Nyní už jen pravidelně zalévat, aby
se strom uchytil, a čekat na další
přírůstky.

O PROJEKTU

Projekt s názvem „Zasaď si svůj strom“ reaguje na požadavek občanů, kteří by rádi při narození svého potomka nebo jiné významné
životní události chtěli vysadit „svůj strom“ a nemají k tomu svůj pozemek. Projekt může napomoci osázet místa v různých lokalitách
města a napomoci větší sounáležitosti občanů s městem.
Projekt má své podmínky:
1) strom či keř bude vysazován na pozemcích města po vydání
souhlasu s výsadbou. Podmínka je stanovena pro vybrání vhodného pozemku pro určitou dřevinu např. aby se minimalizo¬valo riziko budoucího pokácení z důvodů prorůstání kořenů do
inženýrských sítí. Tato podmínka však nevylučuje možnost navrhnout občanem místo, které se mu zdá být pro jeho výsadbu
ideální,
2) rod a druh stromu určí město dle místních poměrů lokality
s ohledem na budoucí využití pozemků. Občanu bude nabízeno několik rodů stromů k výběru, konečný výběr z daných možností je pak na občanovi,
3) obvod kmene stromu při výsadbě bude činit min. 14/16 cm.
Strom o tomto obvodu dosahuje výška cca od 150 cm. Jeho
výška skýtá naději ochrany před vandaly, jeho ujmutí a zároveň
zajišťuje shodnou velikost vysazovaných stromů ve městě,
4) zakoupení a výsadbu zrealizuje občan na své náklady.
Do projektu se může zapojit každý. Informace a projednání výsadby včetně vydání souhlasu dle uvedených podmínek zajišťuje odbor výstavby a životního prostředí našeho městského úřadu.

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

7-8 2017
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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Kabelová televize
- nové programy
Vážení uživatelé kabelové televize, nalaďte si nové i původní programy:
Základní - 38 programů
za 121 Kč/měsíc (placeno v nájmu)
DVB-T systém:
Z důvodu zlepšení kvality signálu jsou programy (například Prima Cool)
přesunuty na jiné frekvence, pro aktuální informace sledujte DUHU a informační kanál, který je na pozici bývalé Markízy.
Nově vysíláme na nových frekvencích DVB-T programy ČT1 HD2, ČT2
HD2, ČT Sport HD2, ČT24 HD2 (kanály CH21-23, frekvence 474, 482a
490MHz), které budou do konce března vysílány souběžně s původními HD
kanály. Přelaďte si, prosím, televize na nové HD kanály.
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, Animal Planet, AXN Czech, AXN Black, AXN White, CS Film, Discovery, Eurosport 1, Markíza International, Nova Sport 1, PRO 7, RTL, TV
Reality, Viasat Explorer, Viasat History
Sport - 8 programů
za 100 Kč/měsíc (300 Kč/3 měsíce)
Eurosport 1, Eurosport 2, Extreme Sport, Nova Sport 1, Nova Sport 2, Sport
1, Sport 2, Sport 5
Film - 9 programů
za 100 Kč/měsíc (300 Kč/3 měsíce)
AMC, CS Film, Film+, Filmbox, Filmbox Extra, Filmbox Family, Filmbox
plus, JoJ Cinema, TLC
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
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.

Nový ředitel
Technických služeb
Na základě výběrového řízení se
stal novým ředitelem Technických
služeb v Horním Slavkově pan
Bc. Zdeněk Chlebuš. Je občanem
Horního Slavkova a na funkci ředitele přišel z pozice vedoucího výroby Czech Silicat s.r.o.
Vážení občané, dne 1. 5. 2017 jsem
převzal řízení společnosti Technické
služby Horní Slavkov. Budu klást
důraz na týmovou spolupráci všech
našich zaměstnanců zejména s pracovníky městského úřadu. Mou snahou je uspokojovat všechny přiměřené požadavky občanů. Chci osobně
a s celou naší firmou přispět k tomu,
aby byly uspokojovány zejména potřeby v oblasti údržby komunikací,
veřejných ploch, hřišť ….., jak v letním tak i v zimním období. Mým
cílem je vést Technické služby mini-

málně v kvalitě a objemu odvedených služeb a prací nastavené předešlým ředitelem a firmu dále rozvíjet.
Vaše požadavky, výtky či pochvaly
můžete adresovat na můj email reditel@tshs.cz případně telefonicky na
602 110 503.

Slavkov si opět připomněl
Jáchymovské peklo
V Horním Slavkově se po roce,
dne 26.05.2017, opět uskutečnila
pietní akce: XXVIII. Jáchymovské
peklo. Bylo vzpomenuto utrpení
lidí, kteří byli v padesátých letech
minulého století nuceně nasazování
na práci v uranových dolech v Horním Slavkově a na Jáchymovsku.
Květiny k památníku této nechvalně proslulé éry v Horním Slavkově
položili: zástupci Konfederace politických vězňů, starosta města Horní
Slavkov, zástupci ze senátu a parlamentu ČR, zástupci poslanecké
sněmovny parlamentu ČR, Plat-

forma evropské paměti a svědomí
a Konfederácia politických väzňov
Slovenska.
Političtí vězni byli v Horním Slavkově internováni do čtyř tzv. „nápravně pracovních táborů“. Jmenovaly se: Svatopluk, Ležnice, Prokop
a Dvanáctka. Poslední lágr smutně
proslul tragickým útěkem skupiny
vězňů. Informace o Jáchymovském
pekle je možné nalézt na www.moskyt.net/jachymovske-peklo, nebo
naučné stezce. Blíže na www.bozi-dar.eu/cz/naucna-stezka-jachymovske-peklo.

Omluva za výpadek kabelové televize a internetu
Vážení spoluobčané,
tímto bychom se rádi vyjádřili k velkému výpadku kabelové televize
a internetu 10.-11. 6. 2017. K přerušení služeb došlo dne 10.9. v 9:45
hodin z důvodu porušení optického kabelu v objektu Školní 847, třetí
osobou a tato událost byla podstoupena k šetření Policii České republiky. Technici TV Imperium začali závadu okamžitě odstraňovat
a po 14:00 hodině byla z větší části kabelová televize zprovozněna.
Internet a zbývající část kabelové televize se podařilo zprovoznit 11.6.
v poledních hodinách.
Omlouváme se způsobené potíže.

Technické služby a TV Imperium
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Ocenění nejlepších žáků základních škol
Již podesáté rada města společně se základními školami ve městě vyhodnotila Nejlepší žáky základních škol v našem městě. Žáci si svá ocenění
převzali 13. června v renesančních prostorách velkého sálu Pluhova
domu. Získat titul Nejlepší žák/žákyně roku 2016/2017 bylo možné nejen
za znamenité výsledky ve škole, ale také za skvělou reprezentaci ve sportu, uměleckých a dovednostních soutěžích, či za příkladné jednání. Každý
oceněný žák byl ošerpován, získal pamětní list, poukázku ve výši 500 Kč
na nákup sportovního vybavení a podepsal se do Pamětní knihy. Všem
oceněným blahopřejeme a žákům přejeme hodně úspěchů do dalších let.
Základní škola Horní Slavkov,
Nádražní 683
Anna Drobná, 2. A
výborný prospěch, píle, aktivita
a vzorná příprava na vyučování
Ondřej Klečka, 3. A
výborný prospěch, reprezentace
školy ve sportu, vzorná příprava
a chování
Petra Egerová, 4. A
píle, aktivita, svědomitost, vzorná
příprava na vyučování a pěkné chování
Eliška Drobná, 5. A
výborný prospěch, píle, svědomitost, vzorná příprava na vyučování
a chování
Tereza Knechtlová, 6. A
výborný prospěch, píle, snaživost
a vzorná příprava na vyučování
Barbora Kerbelová, 7. A
výborné výsledky ve sportu, vzorná
domácí příprava a pěkný prospěch
Roman Krejník, 8. A
výborné studijní výsledky, domácí
příprava a pěkné chování
Karel Vrzal, 9. A
výborné studijní výsledky, domácí
příprava a pěkné chování
Základní škola Horní Slavkov,
Školní 786
Lucie Turková, 2. A
vzorná školní příprava, výborné
školní výsledky i přes vážnou nemoc
Aneta Sedláčková, 4. A
vzorná školní příprava, výborné
školní výsledky
Nikola Mandlová, 4. B
za zodpovědný přístup ke školním
povinnostem a nadstandartní práci
pro třídu
Daniel Šmehyl, 4. B
za neuvěřitelně charakterní chování
a nezištnou pomoc spolužákům
Odeta Houšková, 5. A
zodpovědný přístup k učení, aktivitu při výuce, pečlivou domácí přípravu, za příkladné chování
Veronika Lauberová, 5. B
zodpovědný přístup k učení, aktivitu při výuce, pečlivou domácí příWWW.HORNISLAVKOV.CZ

vuje neuvěřitelný zájem o lesní roh,
nadšení pro koncertní vystoupení
a od pololetí také o souborovou hru,
za kterou pravidelně dojíždí do Lokte.
Karolína Bračková, taneční obor
ohodnocena za velice kladný přístup k taneční výchově. Karolína
je při hodinách aktivní, tvořivá
a k tanci jako takovému přistupuje
pravu, za příkladné chování a práci velmi zodpovědně. Je to pilná a tanad rámec svých povinností, ochotu
pomáhat, přátelský a laskavý přístup
ke spolužákům
Kristýna Fáberová, 6. B
vzorné plnění školních povinností,
výborný prospěch
Natálie Jirková, 7. A
vzorné plnění školních povinností,
výborný prospěch
Radek Studnička, 7. B
vzorné plnění školních povinností,
výborný prospěch, účast ve vědomostních soutěžích (1. místo v krajském kole zeměpisné olympiády),
práce pro třídu
Martina Kunová, 8. třída
za úspěšnou reprezentaci školy Základní škola, Nádražní ulice
v okresním i krajském kole biologické olympiády, výborný prospěch
a vzorné chování
Pavlína Studnařová, 9. třída
za výborné studijní výsledky, vzorné
chování a úspěšnou sportovní reprezentaci
Denisa Bejčková, 9. třída
za výborné studijní výsledky, vzorné
chování a úspěšnou sportovní reprezentaci
Natálie Plačková, 9. třída
za výborné studijní výsledky po celou dobu školní docházky, vzorné
chování a úspěšnou sportovní reprezentaci
Václav Zábranský, 9. třída
Základní škola, Školní ulice
za výborné studijní výsledky po celou dobu školní docházky, vzorné
chování a úspěšnou sportovní reprezentaci

nečně nadaná studentka, se kterou
je radost pracovat. Navíc perfektně
ztvárnila roli školnice pí. Alena Oujeské v muzikálu ZUŠ Horní Slavkov – MAJA.
Martina Kunová, výtvarný obor
ohodnocení za pěknou práci v hodinách výtvarného oboru ZUŠ, vzornou docházku, prezentaci na výstavách výtvarného oboru ZUŠ Horní
Slavkov.

Základní umělecká škola Horní Slavkov
Anna Drobná - Hudební obor
za příkladnou práci v hodinách
i domácí přípravu, učí se tzv. navíc,
tzn. že dostane jednu sloku, ale na
další hodině už umí celou písničku,
aktivně vystupuje i na koncertech,
hlásí se sama o sóla v písních se sborem.
Vzhledem ke svému věku je význačným talentem. Od počátku proje- Základní umělecká škola
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u nás ve městě

Za poznáváním
západních Čech

Budovy TJ Spartak
budou zateplovány

Výbor základní organizace Svazu
postižených civilizačními chorobami připravuji každoročně pro své
členy autobusové výlety za poznáváním pěkných a zajímavých míst
v západních Čechách. Na letošní
léto jsme naplánovali výlety dva.
Cílem prvního z nich byl zámek
a zámecký pivovar Chýše, který
jsme si prohlédli v sobotu 3.června.

Areál TJ spartak se dočká díky
dotaci a peněz od města zateplení
budovy včetně šaten a umístění
kolektorů na ohřev vody. Ty budou
umístěné na střeše. Město přispělo
2,5 mil. Kč a částku cca 2 mil. Kč
obdrží TJ jako dotaci z Operační-

Další výlet teprve připravujeme.
Bude se konat 16.září. Ve Starém
Plzenci půjdeme na exkursi do
závodu Bohemia Sekt. Po obědě si
prohlédneme zámek Nebílovy za
Plzní. Věříme, že se všichni účastníci vrátí obohaceni o nové poznatky a krásné zážitky.

za výbor SPCCH:

Mgr.Vl. Kaprová

ho programu životního prostředí
na snížení energetické náročnosti.
Provedení zateplení i umístění kolektorů je plánováno ještě v tomto
roce.
oddělení kancelář starosty
a tajemníka

Silnice z Horního Slavkova na rozcestí
k šibenici bude částečně opravena
Od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2017 bude OMEZEN PROVOZ na úseku silnice z Horního Slavkova na rozcestí k šibenici a Kfelům z důvodu částečné pokládky nového povrchu komunikace. Úsek komunikace bude
též ÚPLNĚ UZAVŘEN ve vyznačeném termínu na dopravních značkách. Žádáme občany, aby dbali informací na dopravních značkách.
Opravu bude provádět Údržba silnic Karlovarského kraje.

Třetí dům pro naše
seniory je dokončen
V loňském roce byla zahájena
rekonstrukce budovy bývalého
dětského domova v Zahradní ulici za účelem zřízení dalšího, třetího domu pro naše seniory. Zájem
o prohlídku rekonstruované budovy
v minulém měsíci předčil naše očekávání a podle zájmu občanů je patrné, že o bydlení v něm bude velký
zájem. Rekonstrukce je u konce a od

1.8. t.r. se budou moci do 17 bytů
stěhovat noví nájemníci. Pravidla
pro přidělení bytu budou zveřejněna
počátkem července na webu města.
V průběhu následujících měsíců
dojde ještě ke zvelebení přilehlé zahrady, tím bude tato rozsáhlá a nákladná investice dokončena.
oddělení kancelář starosty
a tajemníka

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Návštěva stavebních
inženýrů

Dne 08. června 2017 navštívilo
naše město 64 stavebních inženýrů
a architektů z celého světa v rámci
22. Mezinárodní konference Městské inženýrství K. Vary 2017 – Dny
stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2017. Starosta města
Alexandr Terek přivítal vzácné
hosty v tanečním sále Městského
kulturního střediska. Poté pan Ing.
Tomíček vedl komentovanou prohlídku celého objektu MKS. Po
prohlídce náměstí tzv. „SORELA“

se hosté přesunuli do starého města, kde se prošli historickou ulicí
Pluhova, navštívili Muzeum a Pluhův dům. Celá prohlídka byla zakončena malým koncertem žáků
Základní umělecké školy ve velkém
sále Pluhova domu.
Hosté neskrývali své nadšení
a obdiv. Chválili vzhled celého
města a především povedenou záchranu historických objektů.
oddělení kancelář starosty
a tajemníka
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Město Horní Slavkov
vyhlašuje

9. ročník soutěže

Rozkvetlé okno
v soutěžních kategoriích:

1. Okno/balkón bytového domu
2. Okno/balkón rodinného domu
Výherci obdrží poukázku v hodnotě 500,- Kč

Do soutěže je možno přihlásit jakékoliv okno/balkón v bytě,
nebo v rodinném domě na území Horního Slavkova.
Okno/balkón může do soutěže přihlásit kdokoliv – majitel, nájemce,
soused, kolemjdoucí, apod.
Přihlášku též naleznete na recepci MěÚ a na www stránkách města.
Přihlášku odevzdejte do 31.08.2017 na recepci MěÚ, nebo v kanceláři číslo 206
(sekretariát starosty), případně zašlete na e-mail: jana.wiedova@hornislavkov.cz

PŘIHLÁŠKA
DO 9. ROČNÍKU SOUTĚŽE

Rozkvetlé okno
Okno v bytě
Okno v rodinném domě
Jméno a příjmení majitele (nájemce) domu/bytu: .....................................................................................
Přesná adresa domu/bytu: ...............................................................................................................................
Specifikace umístění okna/balkónu: ..............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Přihlášku odevzdejte do 31.08.2017 na recepci Městského úřadu v Horním Slavkově,
nebo v kanceláři číslo 206 (sekretariát starosty), případně zašlete na e-mail:
jana.wiedova@hornislavkov.cz
WWW.HORNISLAVKOV.CZ
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hasiči

Hasiči bilancují první polovinu roku
Od začátku leda 2017 do poloviny
června zasahovali hornoslavkovští
hasiči u 46 událostí. Jedná se o mírně nižší počet zásahů, než je dlouhodobý průměr na první pololetí.
I tak se jedná průměrně o téměř dva
zásahy týdně. Kromě výjezdů absolvovali slavkovští hasiči i řadu cvičení a výcviků, například záchranu ze
zamrzlé hladiny či záchranu z výšky, nechyběl ani výcvik na záchranu
osob z havarovaných vozidel.
Z uvedených událostí je sedm
požárů a to požár trávy v Krásně,
požár lesního porostu u Stanovic,
požár zahradní chatky ve Slavkově,
požár uskladněného dřeva v Údolí,
požár osobního auta na silnici ve
Slavkově, náročný zásah při likvidaci požáru komunálního odpadu
na skládce u Vintířova a naposled
požár střechy obecního úřadu
v Rovné. Od začátku roku pak slavkovští hasiči zasahovali u dvou dopravních nehod, které si vyžádaly
dvě zraněné osoby. Ve čtyřech případech likvidovali hasiči uniklé nebezpečné látky převážně na silnici,

jednou také zasahovali u unikajícího kapalného kyslíku v areálu Sokolovské uhelné. V jednom případě provedli záchranu osob z výšky
a to po pádu muže na lešení u rodinného domu. Ve sedmadvaceti
případech pak poskytli technikou
pomoc, kdy se jednalo například
o odstraňování spadlých stromů,
odstraňování sněhových a ledových

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

převisů, likvidaci obtížného hmyzu, otevření uzavřených prostorů
v akutních případech či ochlazování zaseknutých brzd u cisterny
převážející benzín. Ostatní zásahy
se týkaly například asistence u ohňostroje, návštěvy prezidenta či
pohotovosti při vyhlášení stavu nebezpečí na území kraje při hlášené
vichřici.

Od loňského roku mají slavkovští hasiči schválenou dotaci na nákup nové zásahové velkokapacitní cisterny, kdy celková částka na
pořízení vozidle z prostředku EU
má pokrýt 90 procent kupní ceny.
V průběhu léta by mělo dojít k vyhlášení výběrového řízení a možná
již do konce roku by se tak hasiči
mohli dočkat tolik potřebné obnovy vozového parku. Zároveň jsou
podané další dvě žádosti o dotace
a to na pořízení nového dopravního automobilu (dodávky) a také na
rekonstrukci a přístavbu hasičské
stanice.
Činnost jednotky slavkovských
hasičů spočívá v zajištění požární
ochrany ve městě. Pro toto zajištění
jsou členové rozděleni do družstev,
kdy 24 hodin denně 365 dní v roce
minimálně jedno čtyřčlenné družstvo drží nepřetržitou pohotovost.
Po vyhlášení poplachu pak toto
sloužící družstvo musí nejpozději
do pěti minut vyjet v zásahovém
oblečení a v zásahovém vozidle
k výjezdu.
M. Kasal
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MŠ Duhová kulička
Ukončení školního roku v mateřské škole Duhová kulička
Poslední
měsíc před letními
prázdninami se v naší mateřské
škole nesl v duchu výletů a oslav.
Prvním významným dnem byl 1.
červen. Děti slavily spolu s učitelkami svůj svátek. Bylo pro ně připravené dopoledne plné her, soutěží, tance i zpěvu, sladkých odměn
a dárků.
3. června mateřská škola oslavila
50. výročí svého založení. Pro pozvané hosty, kterých se zde sešlo
více než 50, byla připravena prohlídka školy a zahrady. Bývalé za-

městnankyně, tak měly možnost,
podívat se do prostor, ve kterých
před léty pracovaly. Obdivovaly
změny a modernizaci tříd a sociálních zařízení.
Hosté si prohlédli výstavu, připravenou k výročí, která obsahovala
fotodokumentaci a historická fakta
z různých období své existence.
Ke spestření programu přispělo
i vystoupení předškolních dětí, které sklidilo bouřlivý potlesk. Každý
z hostů obdržel malý dárek jako
vzpomínku na tento významný den.
Sešli se zde bývalé kolegyně, některé se znovu setkaly po mnoha

letech. Povídali si nejen o své záslužné práci ve školství, ale také
o svých životech. Čas rychle plynul
v příjemné a přátelské atmosféře.
K dobré náladě přispělo i pestré občerstvení. Rozešli jsme se až ve večerních hodinách s dobrou náladou
a pocitem příjemně stráveného dne.
Děti se se školním rokem a svými
kamarády rozloučily společnými
výlety. Navštívily historické centrum města Ostrova, biostatek Valeč
a ZOO park v Chomutově. Počasí
všem akcím přálo a tak jsme si přivezli samé příjemné zážitky.
Třída předškolních dětí měla na

programu závěrečnou besídku pro
rodiče, na které předvedla něco
z toho, co se za celý rok naučila.
Slavnostním pasováním předškoláků v městské obřadní síni jsme
se s dětmi rozloučili. Přejeme jim
mnoho úspěchů v další životní etapě.
Všem rodičům a občanům našeho města přejeme krásné léto a dostatečný odpočinek na dovolené.
V září se těšíme na naše současné
i na nové žáčky naší mateřské školy.

kolektiv mateřské školy

Duhová kulička

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)
Jedná se o tři naprosto shodné kostky - jenom se na každou díváte odjinud.
Jejich výrobce neznal pravidlo o součtu protilehlých stěn, a tak vytvořil
kostky podle svých představ.
Na kterých číslech jednotlivé kostky stojí?

2. úloha (3 body)
Jaké písmeno se doplní do volného prostoru?

3 .úloha (5 bodů)
Paní učitelka dostala k narozeninám dárkovou krabici s malými a chutnými čokoládami. Při oslavě narozenin jich třetinu rozdala a sama dvě snědla. Další den ve škole rozdala spolužákům osm čokolád, takže jí v krabici
zbyla jen čtvrtina původního počtu.
Kolik čokolád bylo v plné krabici?

Soutěž připravil: Ing. Petr Čavojský
Vyhodnocení měsícečerven: 1. 6 minut, 2. 10 minut
3. Zde bylo několik možností např.: 1 6 6, 2 3 6, 3 3 4, 1 1 36 a 2 2 9 roků

WWW.HORNISLAVKOV.CZ
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ZŠ Nádražní
Sportovní akce ZŠ Nádražní
Na naší škole se rodí další sportovci. Žáci 1.stupně se pod taktovkou
pana učitele Ondřeje Lukeše a paní
Lenky Kerbelové zúčastnili Mc Donalds Cupu. Po výhře v okrskovém
kole postoupila družstva mladší
i starší kategorie do okresního kola.
Mladší žáci zabojovali a umístili se
na 3.místě.
Další sportovní akcí byl štafetový
běh. Smíšené družstvo žáků z 1. stupně získalo v okresním kole 2.místo
a postoupilo do krajského kola.

ZŠ Šance
Děkujeme žákům za vzornou re- Obrovské poděkování hasičům
Dne 24. 5. navštívily děti ze školní
prezentaci školy.
družiny ZŠ Šance základnu hasičskéPan učitel Lukeš za spolupráce ko- ho sboru v Horním Slavkově. Hasiči
legyň uspořádal pro 3.-9.třídu bran- zde již měli připravená dvě hasičská
ný závod. Žáci plnili mnoho disci- auta s plným vybavením. Pan velitel
plín - střelba, zdravověda, poznávání Ludvík Halaši a pan Manfred Bokor
přírody, orientační běh. Nikdo se děti seznámili se všemi pomůckami.
neztratil, nikdo se nezranil a každý Děti si mohly vše osahat. Svým vyse snažil dosáhnout na vítězství. Po právěním ponaučili děti, že u hasičů
skončení si všichni užili vyhlášení vítězů a opekli si buřty. Máme šikovné
děti.

Mgr. Heppnerová Eva

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

musí být každý kamarád a vzájemně
si musí pomáhat. Poté předvedli dětem i první pomoc s dlahou a lehátkem, které zafixuje celé tělo.
Děti byly návštěvou nadšené a za
odměnu předaly hasičům své namalované obrázky s básničkou, kterou
samy složily.
Ještě jednou obrovské díky.
Marie Balogová
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ZŠ Školní
BESEDA K FINANČNÍ
MATEMATICE
V závěru školního roku proběhla ve 4. třídách naší školy, v rámci
předmětu „Finanční matematika“,
beseda se zástupkyněmi České
spořitelny paní Michaelou Veselou
a Marií Zemanovou.
Akce měla výbornou úroveň.
Žáci získali cenné rady do života,
například jak vyměnit poničené
bankovky, informace k poskytování půjček či zadlužení se z důvodu

nezaplacení jízdenky. Pracovnice
zvolily zajímavou a zábavnou formu výuky, kdy aktivně dětské posluchače zapojovaly do činnosti.
Děti si tak zapamatovaly mnoho
sdělených informací a prezentaci
hodnotily velmi kladně. Za svoji
práci také získaly drobnou odměnu.
Děkujeme oběma za spolupráci,
pečlivost i čas vynaložený na přípravu.

Mgr. Jitka Houšková

Vážení přátelé,
dovolte mi, abych touto cestou
poděkovala všem našim zaměstnancům a partnerům školy za jejich celoroční práci a podporu školy.
Práce ve škole není lehká. Sami víte,
jak těžké je zvládnout jedno, dvě děti,
ale před učitelem je plná třída. Bohužel, v některých ročnících i třída pořádně naplněná. Ne každý žák je denně naladěn přijímat nové poznatky,
spolupodílet se na klidném prostředí
třídy, respektovat pokyny směřující
k zajištění jeho bezpečnosti, vytrvat
v pozornosti nezbytné pro kvalitní
učení. Ne každý žák přichází do školy
v dobré náladě a s chutí něco dokázat.
Zažíváme však i dny radostné. Reprezentace našich žáků na poli vědomostním a hlavně sportovním,
patří k momentům, na které rádi
vzpomínáme. Díky velké podpoře
vyučujících a plného nasazení žáků
se tak můžeme pyšnit výsledky, které
nás v okrese a kraji vynesly na vítězná
místa, a to ve všech věkových kategoriích.
Přestože práce ve škole není jednoduchá, zejména v poslední době
v souvislosti se zaváděním podpůrných opatření pro společnou výuku
všech žáků, vytváří naši učitelé prostor bezpečného a vstřícného výukového prostředí. Své žáky nejen „učí“,
ale formují i jejich schopnosti, nadání
a zájem o sebevzdělávání. K tomu se
někteří i dále sami vzdělávají. Prohlubují odborné poznatky nebo osvojují
pedagogické taktiky pro zvládání specifických úkolů, které na ně za katedrou čekají.

V našem úsilí nám velmi pomáhají
i provozní pracovníci školy. Jejich svědomitá a pečlivá práce přispívá k příjemné a klidné atmosféře ve škole.
Kuchařské výkony týmu školní jídelny pak ke změně pohledu na společné
stravování. Inovace skladby jídelního
lístku, zařazování nových pokrmů,
zejména salátů a netradičních surovin
je jistě krokem nelehkým, o to více vítaným a ceněným.
Poděkování patří také představitelům města a zástupcům zřizovatele,
kteří nám pomáhají při zajištění některých aktivit, např. s nastavením
podmínek pro budoucí rozvoj školy.
Ve spolupráci s Odborem životního
prostředí pečujeme o Environmentální stezku, která se pro nás stala
novým místem vyučování v přírodě.
S podporou Odboru majetku a investic byla připravena výstavba nové
školní jídelny s kuchyní, na kterou se
opravdu všichni těšíme.
Ale ani bez pomoci dalších partnerů
bychom se neobešli, zejména při zajištění různých oprav. Přestože má škola
krásný kabát, její skutečný věk je vidět
na každém kroku budovou. Tedy ani
posledním zvoněním práce na vylepšení školního prostředí nekončí.
Na závěr děkuji rodičům. Rodičům,
kteří nám svým postojem pomáhají
zajistit všechny legislativní a bezpečné podmínky pro zdravý pobyt dětí
ve škole. Rodičům, kteří nám důvěřují a umožňují nám být průvodci svých
dětí na cestě vzděláváním, na cestě
životem.

Mgr. Magdalena Čavojská

ředitelka školy

Libora Nováčka, kterých se účastnili
žáci klavírního oddělení školy. ZUŠ
band tradičně za přítomnosti početného publika zahájil loketskou kulturní sezonu a následoval celostátní
happening „ZUŠ OPEN“ v Lokti
(na loketských hradbách), Horním
Slavkově (na dvoře Pluhova domu
a v historické části města) a Sokolově (na novém náměstí). Součástí
ZUŠ OPEN v Horním Slavkově byly
také hrané herecké prohlídky historického objektu Pluhova domu, které proběhly ve spolupráci s Pouličním divadlem V. Braunreitera – obě
dvě prohlídky byly zcela vyprodané,
zájem veřejnosti byl obrovský.
Červen byl plný krásných kul-

turních akcí. Tradičně proběhly
závěrečné koncerty ZUŠ, tentokrát
v koncertním sále Pluhova domu
a v Lokti v hotelu Bílý kůň, starostou města Horní Slavkov byli oceněni nejlepší žáci ZUŠ za školní rok
2016/2017, žáci přípravné estetické
výchovy v Lokti připravili komponované představení „Pohádkový
les“, slavkovská PEV představení
s názvem „Kocour Modroočko“, nechyběla tradiční výstava výtvarného
oboru v Lokti tentokrát s podtitulem „Já do lesa pojedu“. Vysokou
úroveň prokázali letošní absolventi
hudebního oboru při svém absolventském koncertu ZUŠ 15.6.2017
v koncertním sále Pluhova domu.

Školní rok 2016/2017 byl pro Základní uměleckou školu v mnoha ohledech úspěšný, za což patří
poděkování všem zaměstnancům,
žákům, jejich rodičům, samozřejmě dalším partnerům školy. Velmi dobrá spolupráce je nadále i se
Sdružením rodičů a přátel ZUŠ, které pomáhá s organizací akcí, s jejich
financováním. V neposlední řadě je
nutné zmínit vynikající spolupráci
se zřizovatelem školy.
Přeji všem krásné, klidné léto plné
pohody a sluníčka, v září 2017 se
těším s celým kolektivem zaměstnanců ZUŠ na nový školní rok
2017/2018.
 Jan Zapf, dipl. um., ředitel ZUŠ

PODĚKOVÁNÍ
Třída 1. B chce touto cestou poděkovat firmě TORF za velmi originální dárek - Pedalo.
Pomůcka je vhodná na procvičení
svalů i udržení rovnováhy.
Dětem zpestřuje čas o přestávkách, během níž se nyní mohou
protáhnout a být opět připraveni do
školních lavic s čistou myslí.
Žáci 1.B a paní učitelka
Mgr. Jitka Houšková

ZUŠ
Orchestr ZUŠ band v celostátním kole obsadil třetí místo
9. června 2017 se orchestr Základní umělecké školy ZUŠ band účastnil
celostátního kola přehlídky orchestrů ZUŠ ČR. V této soutěži obsadil
ve své kategorii úžasné 3.místo, bezesporu vynikajícím úspěchem je
i skutečnost, že se orchestr do celostátního kola probojoval již podruhé
(poprvé v roce 2014). Gratuluji tedy
všem zušbanďákům a přeji, aby jim
to takhle krásně hrálo dál !!!
V květnu proběhl ve škole hornový masterclass s prof. Jindřichem
Kolářem, kterého se účastnili žáci
třídy lesních rohů, dále proběhly
klavírní kurzy pod vedením prof.
WWW.HORNISLAVKOV.CZ
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MKS
MKS informuje
LESOPARK PLNÝ DĚTÍ
V lesoparku to 1. 6. 2017 po roce
opět pěkně ožilo. Oslavit s námi
MDD přišlo celkem 342 dětí, pro které, jak již bývá zvykem, byly připraveny zábavné soutěže. Děti jezdily na
koloběžkách, hádaly bylinky, chytaly
rybičky, zdolávaly lanové překážky
a jiné nástrahy. Po splnění alespoň
pěti úkolů si pak začaly čerpat své
odměny. Odměnou byla 90 m dlouhá
lanová dráha, skákací hrad, výroba
dřevěné magnetky, jízda na čtyřkol-

kách, jízda na koni, dárek a osvěžující
limonáda, kterou pro děti poskytla sl.
Petra Střílková a patří jí tak velký dík!
Den dětí se opravdu vydařil a kdo
chtěl, ten si ho s námi užil!
Děkujeme všem, kteří se podíleli
jednak na přípravě, ale následně i na
realizaci celé akce. Děkujeme také
Vám všem, kteří využívají včasnou
registraci, jež nám umožní se dostatečně připravit (počet dárků, stanovišť, pomocníků atd.) a nachystat
Vám příjemné odpoledne.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

VÝTVARNÁ DÍLNA
PRO SENIORY
Od února do konce dubna letošního roku probíhala v MKSHS
„Výtvarná dílna pro seniory a držitele ZTP“, ve které bylo možné si
vyzkoušet různé výtvarné techniky.
Věčně usměvavá a optimistická lektorka Lucie Jílková se seniorkám
nadšeně věnovala a vždy vše srozu-

mitelně a názorně vysvětlila. Z tohoto kurzu vzešlo mnoho zajímavých děl a prací a bylo by škoda je
neukázat. Zveme tedy všechny, kteří se rádi podívají na snahu a tvoření svých spoluobčanek nebo ty,
kteří by se kurzu rádi také zúčastnili, do muzea v Horním Slavkově na
výstavu, která bude probíhat od 2.
do 25. 8. 2017.

„SOUBOJ NÁRODŮ“
Tak se nazýval letošní ročník soutěže knihoven Karlovarského kraje
Her bez hranic, kterého se poprvé zúčastnil i tým z naší městské knihovny.
Ve složení Štěpánka Portová, Irena
Ziecinová, Natálie Studnařová a Jakub Bračko byl náš tým Brazílie tak
zapálen a dobře připraven, že obsadil
mezi 15ti!!! týmy neuvěřitelné 3. místo!!! A v čem mohou knihovny vlastně soutěžit? V terénu „Křížové cesty“,

která se vine na kopci za městem Nejdek, bylo rozprostřeno deset stanovišť
s různými úkoly – „Přiřaď správného
autora a hlavní postavu ke knize“,
„Poznej typické předměty z různých
států“, „Poznej vlajky a vybarvi je“,
„Kvíz o historii pořádajícího města
Nejdek“, ale i běh na 60m v terénu. Na
tyto a další disciplíny se děti poctivě
připravovaly, a proto jim patří nejen
krásné umístění, ale i náš obdiv. Příští
rok se může přidat další z vás:-)
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u nás ve městě
SPOZ informuje:
V úterý 6. června při slavnosti
,,Vítání občánků“ jsme mezi občany našeho města přivítali sedm
miminek. Byli to: Roman Pišta,
Gerhard Schröck, Tadeáš Čavojský, Sofie Aubrechtová, Julie Kubíková, Kristýna Krištová a Dominik Rác. Na slavnosti vystoupily
děti z MŠ ,,U sluníčka“ pod vede-

7-8 2017
DDM a Školní družina

ním učitelek Paní Noskové a Galkové.
Všem novým občánkům přejeme pevné zdraví, sílu, rozum, důvtip, trpělivost, vytrvalost a milující rodinu pro jejich zdárný vývoj.
Další ,,Vítání občánků“ se bude
konat 7. listopadu 2017.
 Za SPOZ Mgr. Vlasta Kaprová

Dne 20.5.2017 se naše tanečnice
zúčastnily soutěže ,,Open dance Mission“ v Mladé Boleslavi. Mažoretky
Sedmikrásky obsadily ve své kategorii
krásné páté místo, Tanečnice ZK Renmar dance a ZK Břišní tance si přivezly zlaté medaile a tanečnice ZK roztleskávačky Delfínci obsadily druhé
a dvě třetí místa. Všem gratulujeme.
Dne 10.6. 2017 se konal turnaj o pohár DDM ve stolním tenisu. První
místo obsadil Karel Klečka, druhé
Klára Pösingerová, třetí místo získal
Ondřej Klečka a čtvrtý se umístil nejmladší účastník, prvňáček Matěj Hackl. Všem gratulujeme :-)
Dne 22. června se bude konat
v DDM a ŠD první ročník zábavného odpoledne, kde vystoupí zájmové kroužky z DDM a své vystoupení
předvedou i žáci ze školní družiny.

Děti předvedou rodičům a ostatnímu
obecenstvu vše , co během roku naučily. Fotografie z tohoto odpoledne
naleznete na našem FB profilu.
Nakonec bych ráda poděkovala
všem našim externím zaměstnancům – vedoucím zájmových útvarů,
kteří zodpovědně vedli své kroužky po celý školní rok 2016/2017
jmenovitě: A. Brožová, A .Pištová,
R. Šutovská, Bc. M. Dandová, Bc. V.
Svobodová, L. Kerbelová, Bc. L. Kelucová, J. Ciper, M. Ciper, J. Pagačová,
F. Zázrivec, M. Bulíček, Ing. P. Götzl,
Mgr. O. Krejsa, P. Michalcová, K. Borovičková, J. Votrubec, P. Pazderová
a Z. Šlechtický.
Přejeme všem krásné, slunečné
prázdniny a v září se na vás těší kolektiv DDM.
Marie Ciperová, ved. pedagog

Začátek června jsme tradičně oslavili dnem dětí ve školní družině.
Každý měl možnost využít své natrénované dovednosti, které mohl
během školního roku v družině pilovat, a tím získat odměnu a případně i skřítčí korálek. Soutěžili jsme
v hodu do dálky, skoku z místa, Setonova běhu a dalších disciplínách.
V červnu naši žáci také navštívili hasičskou zbrojnici slavkovských
dobrovolných hasičů. Chtěl bych
poděkovat za krásnou prohlídku
a možnost zhlédnutí a vyzkoušení si
hasičského vybavení. Všem žákům se
to moc líbilo a doufáme, že si to příští

rok budeme moc zopakovat!
V posledním týdnu školního roku
jsme měli tradiční rozloučení se školní družinou. Všechna oddělení si
připravila krátký program, který poté
prezentovala před ostatními a navíc ještě před svými rodiči a učiteli.
Fotky najdete na Facebooku nebo na
Classdoju svého oddělní.
Ke konci školního roku bych Vám
ještě chtěl popřát mnoho štěstí a radosti o velkých letních prázdninách
a doufám, že se v září s vámi všemi
budeme moci znovu přivítat v naší
školní družině.
Ondřej Čavojský, ved. vychovatel

Na závěr příspěvku bych také ráda
poděkovala všem interním i externím
pedagogům, kteří se v tomto školním
roce věnovali žákům a účastníkům
zájmového vzdělávání při DDM a ŠD.
Faktem, že jejich práce není marná
je počet účastníků zájmového vzdělávání, který se i v tomto školním roce
pohyboval okolo 450 zapsaných členů
k pravidelným činnostem jak ve ŠD,
tak v DDM.
Přípravy činností a aktivit na další školní rok probíhají již v červnu

a proto, pokud někdo máte dobrý nápad, jak zaujmout děti či mládež v našem městě vhodnou volnočasovou
aktivitou, nenechávejte si myšlenky
pro sebe.
Rádi Vás přivítáme a pokusíme se
nápad… myšlenku společně oživit
a rozšířit tak nabídku činností naší
organizace :-)
Všem příznivcům DDM a ŠD přeji
pěkné léto a těším se na Vás v září:-)
Martina Malečíková,
ředitelka DDM a ŠD

Tenisový oddíl
MILÉ ŽENY – Vy, kterým se tenis líbí, chtěly by si zahrát, ale dosud
jste nenašly odvahu přijít, bez rozpaků tak učiňte 9. 7. 2017 a přijďte si
zahrát!
Proběhne totiž 3. ročník tenisového turnaje zábavných amatérek.
Přihlášky a podrobnosti na tel. č. 776 605 778
Věznice Horní Slavkov uspořádala ve spolupráci s tenisovým oddílem
23.6.2017 již 4. ročník tenisového turnaje čtyřher pro zaměstnance, obchodní partnery a pozvané hosty. Turnaj proběhl v přátelské atmosféře
za příjemného počasí, s výbornou organizací a skvělým občerstvením.
Všichni účastníci (12 párů) odcházeli s nádherným pohárem a pocitem
báječně stráveného dne. Organizátoři děkují účastníkům a sponzorům.
Tenisový oddíl uspořádá 26. 8. 2017 MEMORIÁL JANA TURNERA –
turnaj nejen pro členy klubu, ale i příznivce a přátele tenisu.
Stopy pana Turnera jsou z antuky slavkovských kurtů nesmazatelné!
Bližší informace přímo na dvorcích nebo tel. č. 776 605 778

výbor oddílu.
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kulturní kalendář na červenec a srpen
>

KINO

>

VÝSTAVA - MUZEUM

14. 7. 2017
1. 6. – 23. 7. 2017
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
ZÁBRANŠTÍ NA MMF KARLOVY VARY
Drama / Romantický / Erotický, USA, 2017, 117 min
20:00 Kinosál
Režie: James Foley
Scénář: Niall Leonard
Hrají: J. Dornan, D. Johnson, M. Martini, K.
Basinger, L. Grimes, E. Mumford, aj.
28. 7. 2017
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Komedie / Romantický/ Velká Británie / Francie /
Irsko / USA, 2016, 123 min
20:00 Kinosál
Režie: Sharon Maguire
Scénář: Helen Fielding, Dan Mazer, Emma
Thompson
Hrají: R. Zellweger, C. Firth, P. Dempsey, E.
Thompson, S. Henderson, E. Sheeran, aj.
11. 8. 2017
NOČNÍ ZVÍŘATA
Psychologický / Thriller / Drama / USA, 2016,
116 min
20:00 Kinosál
Režie a scénář: Tom Ford
Hrají: A. Adams, J. Gyllenhaal, M. Shannon, A.
Taylor-Johnson, I. Fisher, E. Bamber, aj.

>

MUZEUM

Muzeum otevírací doba:
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

>

KNIHOVNA

>

PRO DĚTI

Otevírací doba:
Pondělí: 9:00 - 12:00 a 12:30 - 18:00
Úterý:
9:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00
Středa: 9:00 - 12:00 a 12:30 - 18:00
Čtvrtek: 9:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00
Pátek:
9:00 - 12:00 a 12:30 - 18:00

2. 8. – 25. 8. 2017
VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉ DÍLNY PRO
SENIORY

3. – 7. 7. 2017
POHÁDKOVÉ LÉTO
16.00 – Kavárna MKS
Každý den pohádka Divadla z bedny.
Vstup zdarma.

25. 8. 2017
LÉK NA ŽIVOT
Drama / Fantasy / Horor / Mysteriózní / Sci-Fi /
Thriller / USA / Německo, 2016, 146 min
20:00 Kinosál
Režie: Gore Verbinski
Scénář: Justin Haythe
Hrají: D. DeHaan, J. Isaacs, M. Goth, C. Imrie, aj.
Vstupné: 55,- Kč
Vstupné v předprodeji v knihovně vždy začátkem
týdne před každým promítáním.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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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

Nově otevřeno

Otvírací doba : PO-PA - 8-18 hod.
Servis/opravy SO-NE - 8-18 hod.
AKCE:
- motor.olej XT 5W/30 PD, 10W/40
- celková prohlídka vozidla- 179.- diagnostika zdarma
- náhradní díly ve slevě -21%
- opravy alternátorů a startérů do druhého dne.
- 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
- Odtah vozidla

Příjmu asistentku do autoservisu .
Požadavek : ŘO skupiny B, znalost práce na PC a
příjemné vystupování.
----------------------------------------Tel: 774411020.
e-mail: autobachmann@seznam.cz
info: autobachmann.cz
Horní Slavkov ul.hasičská 1020

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

OBLÍKÁRNA U MĚ…

OSVOBODITELŮ 855, HORNÍ SLAVKOV
• Pánské, dámské, dětské oblečení a obuv
• Záclony, závěsy, ubrusy, deky, povlečení…
• Dekorační předměty, vázy, svícny, lampy,
nádobí, potřeby pro domácnost i zahradu…
Ceny od 39,- Kč
Přijďte si vybrat, rádi pomůžeme.
Otevírací doba: Po-St 9.00-17.00, Čt-Pá 9.00-18.00
V ČERVENCI VEŠKERÉ DĚTSKÉ OBLEČENÍ ZA 20,- KČ

INZERUJTE
VE SLAVKOVSKÉM ZRAVODAJI
t: 739 544 446

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