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u nás ve městě
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vítám vás v novém roce, v roce nesoucí
číslici 2018. Není to jen další nový rok,
je to rok, kterým si budeme připomínat
i 100 let samostatnosti Českého státu.
Dne 28. října 1918 se začala psát nová
kapitola dějin našeho národa i našeho
města.
Tak jak to chodí v osobním životě, tak
i v období uplynulých 100 let byly doby
pro město a jeho obyvatele temnější
a naopak, období, která můžeme charakterizovat jako světlá. Každé období
se zapsalo do dějin města, do jeho obyvatelstva i do jeho rozvoje. Je toho
mnoho, čím si musela naše krásná země za uplynulé století projít a jaké
osudy si museli prožít její občané i občané města. Za každou změnou jsou
lidé, události a významné okolnosti. Ne vždy se vše podaří, ne vždy jde vše
podle našich přání. Historie naší země ukázala, že nevzdávat se, nepodléhat životním zkouškám a bojovat za právo, za důstojnost a za osobní svobodu má smysl. Stejně tak je důležité odpouštět, ale ne vždy zapomínat.
Na našem národu byly několikráte páchány křivdy, zkoušeny dvě hrůzné ideologie. Ty zanechaly velké šrámy na národní hrdosti a negativně
se zapsaly do mnohých rodin, životních osudů, směrování země i našeho
města. Jubilejní sté výročí samostatnosti Českého národa nám má přinést
nejen onu oslavu tohoto významného výročí, ale zejména hrdost na to, že
jsme Čechy a že žijeme v krásné zemi - v České republice. Musíme si také
připomínat i to negativní, abychom nesešli z cesty svobody a významnosti naší země, kterou pro nás doslova vybojovali naší předci. Stejně tak důležité však je nevzdávat se, čelit nástrahám a z nezdarů se poučit.
Všichni si přejeme, aby byl pro každého z nás nastávající rok tím nejlepším. Co je pro každého nejlepší, ví on sám a i on sám se značnou měrou
podílí na tom, jaký vlastně ten nadcházející jubilejní rok bude. Život je
však pestrý a nenalinkovaný, i bez vlastního přičinění nastávají bohužel
okolnosti, které jsou nepředvídatelné a mnohdy nemilé.
Přeji vám v novém roce, aby těch nemilých překvapení bylo co nejméně
a naopak, aby nastávající rok byl rokem štěstí, spokojenosti, zdraví a aby
se nám všem dařilo ještě lépe než v tom roce již uplynulém. Aby i naši
potomci mohli slavit další stá výročí naší země…

Váš starosta

poděkování
Starosta děkuje dárcům krve

Starosta města tímto děkuje za nezištnost a ochotu, kterou prokázali občané města svým bezpříspěvkovým dárcovství krve a dalším dárcům, kteří nechtěli být uvedeni.
Stříbrnou medailí prof. Dr. Jánského byli Oblastním spolkem Červeného kříže Karlovy Vary vyznamenáni: pan Miroslav Štingl, pan
Tomáš Pinc a pan Štefan Talpaš
Zlatou medailí prof. Dr. Jánského byl Oblastním spolkem Červeného kříže Karlovy Vary vyznamenán: pan Martin Pöselt, paní Ivana Rošková a pan Karel Kotous

gratulace
V prosinci oslavila krásné 83. narozeniny paní Ludmila Břížďalová. Stálé zdraví a štěstí do dalších let přišel popřát starosta města
a členka SPOZ.

V prosinci oslavil v kruhu svých přátel krásné 85. narozeniny pan
Ing. František Hotěk. Tento vzdělaný člověk, pamětník Horního
Slavkova, stál u zrodu mnohých změn v našem městě. Tyto změny
pro dobro občanů se promítly v naší historii a jejich stopy můžeme
vidět dodnes. Společně s panem starostou a Sborem pro občanské
záležitosti mu všichni přejeme mnoho krásného do dalších let.

Anna Hadáčková, SPOZ

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

odpoledne 13:30 – 16:30 hodin

Pátek:

odpoledne 13:00 – 16:00 hodin

So+Ne:

dopoledne 10:00 – 13:00 hodin
odpoledne 13:00 – 16:00 hodin
Ceník jízdného:

Lékárna ve městě

V následujících měsících změní lékárna svého provozovatele. Do té doby
budou vydávány léky jen do vyprodání zásob. Změny budou aktualizovány
na webových a facebookových stránkách města.
Lékárna je zatím otevřena v otevírací době: Po-St 7.30-17.00, Čt 7.30-15.00,
Pá 7.30-17.00. Polední přestávka: každý den 12.15-13.15
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Děti:

Dospělí:

půldenní jízdné

40,- Kč

celodenní jízdné

60,- Kč

1 hodina

20,- Kč

půldenní jízdné

70,- Kč

celodenní jízdné

110,- Kč

1 hodina

40,- Kč
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Městský úřad získal ocenění
Přívětivý úřad v Karlovarském
kraji, již podruhé!
Dne 22. listopadu proběhl druhý
ročník předávání ocenění Přívětivý
úřad, jehož cílem je mapovat a hodnotit kvalitu a přívětivost služeb nabízených městskými úřady obcí s pověřeným obecním úřadem (v našem
kraji jich je 8).
Náš městský úřad byl vyhodnocen
jako nejpřívětivější v Karlovarském
kraji ve své kategorii a to již podruhé. V Praze převzal ocenění starosta
města s tajemníkem městského úřadu.
Hodnocení proběhlo na základě ankety Ministerstva vnitra ČR.
Úřady byly hodnoceny ve čtyřech
desítkách kritérií v pěti kategoriích: přístupnost úřadu pro občany,
transparentnost, komunikace úřadu,
řízení kvality včetně zapojení občanů
a další aktivity. Ministerstvo vnitra
zahrnulo dvě z činností našeho úřadu - „víkendový provoz pracoviště
Czech Point“ a „úhrada všech služeb
úřadu platební kartou“ do publikace

o dobrých příkladech praxe. Publikaci i seznam kritérií naleznete na
www.mvcr.cz.
Přívětivý úřad je soutěží mapující
stav přívětivosti a otevřeností obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Základní

hodnotící kategorií je poskytování
nadstandardních služeb či běžných
služeb v nadstandardní kvalitě. Cílem soutěže je ocenit snahu představitelů obcí/měst a obecních/městských úřadů ve zvyšování přívětivosti
úřadu.
tajemník

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

352 350 677
602 287 441
oddělení kancelář starosty a tajemníka
352 350 665
------------------------------Monika Volfová
vedoucí odboru majetku a investic

2. patro
monika.volfova@hornislavkov.cz

Důležité kontakty
LÉKAŘSKÉ
POHOTOVOSTI
NONSTOP
informace o místě
a provozní době poskytování lékařské služby první pomoci v Karlovarském kraji, včetně služeb
stomatologických pohotovostí, získáte
nepřetržitě 24 hodin denně na speciálním telefonním čísle krajského úřadu:
353 502 502
Lékařská služba první pomoci pro
dospělé (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 - pavilon C, 3. patro):
352 520 347
všední den: 16.00-21.00
sobota, neděle, svátky: 9.00-19.00
Lékařská služba první pomoci pro
děti (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 - pavilon E, 3. patro):
352 520 430
všední den: 16.00-21.00
sobota, neděle, svátky: 9.00-21.00
Lékařská služba první pomoci zubní

Kontakty na MěÚ

(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská
545 - pavilon C, 3. patro): 352 520 195
sobota, neděle, svátky: 9.00-14.00
PORUCHOVÉ LINKY
Poruchy osvětlení ve městě: 602 110 503
Poruchová služba tepelného
hospodářství: 
724 606 870
Poruchová služba kabelové televize
a internetu ve městě:  774 559 868

nebo 774 559 222
Poruchová linka plyn RWE:  1239
Poruchová linka ČEZ:  800 850 860
SBĚRNÝ DVŮR
Provozní doba sběrného dvora:
PO - ČT:
7.00–10.45 11.30–17.00
PÁ: 
7.00–10.45 11.30–15.00
každá první SO v měsící (i pokud je státní
svátek): 
8.00–12.00
POLICIE ČR, HORNÍ SLAVKOV
Tel.: 352 688 334
Mobilní tel. hlídka PČR 723 585 575
MĚSTSKÝ INTERNET
V případě zájmu o zřízení internetu volejte pana Halgašíka: 
774 218 518

MOBILNÍ ROZHLAS
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, je v našem městě
zavedena služba – Mobilní rozhlas.
Budeme vás 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 - upozorně¬ní na odstávky energií, čištění
ulic, pozvánky na
kulturní události
a mnoho dalšího.
Služba je pro registrované zdarma!
Registrujte se na
hornislavkov.mobilnirozhlas.cz.

352 350 680
602 110 499
------------------------------Bc. Hana Gregorová, DiS.
vedoucí odboru výstavby a životního
prostředí

2. patro
hana.gregorova@hornislavkov.cz

352 350 685
602 324 341
------------------------------Mgr. Viktorie De Stefanisová
vedoucí odboru správního
a vnitřních věcí
2. patro
viktorie.de.stefanisova@hornislavkov.cz
352 350 661
602 284 680
------------------------------Ivana Kowaliková
vedoucí finančního odboru  2. patro
ivana.kowalikova@hornislavkov.cz

352 350 676
602 284 661
------------------------------Bc. Pavlína Hadáčková
vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor 
2. patro
pavlina.hadackova@hornislavkov.cz

352 350 686 
725 430 562
------------------------------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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Práce na kostele sv. Jiří v roce 2017
Dominantou města je bezesporu
kostel sv. Jiří. Jedná se také o nejstarší
a nejcennější stavbu ve městě. Kostel
sv. Jiří. je v historických pramenech
připomínán již kolem roku 1380,
ve starší literatuře se dokonce uvádí i rok 1242. Současná pozdně gotická jednolodní podoba stavby ale
pochází až z přestavby v letech 1517
až 1520. Iniciátorem stavby kostela
byl, podle dobových kronik, tehdejší
majitel panství Jan Pluh z Rabštejna.
Novodobá historie kostela je již spíše
smutná. Po odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce kostel chřadne, stejně tak celá historická
část města. Kostelu nebyla věnována
takřka žádná pozornost a podle toho
také i dnes vypadá. Navíc v březnu
1964 vyhořel, sice došlo k následné
opravě střechy, ale to bylo vše, co se
mu také dostalo. V roce 2009 jej město převzalo do sví správy jako dar. Od
té doby jej postupně restauruje.
V současné době je kostel stále
v rekonstrukci a tak tomu bude ještě několik dalších let. Veřejnosti je
v sezóně přístupná pouze jeho hlavní
hranolová věž, ze které je výhled na
historickou část města i okolí.

V roce 2016 začala restaurace vitráží v presbytáři ,včetně kamenných
ostění, ve kterých jsou osazeny, a to
v celkovém nákladu 1,2 mil Kč.
V letošním roce bylo pokračováno
zbývající vitráží z presbytáře a třemi
vitrážemi osazenými v jižní stěně
lodi kostela. Tato, druhá etapa byla
dokončena v prosinci s nákladem
1,55 mil Kč. V roce 2018 očekáváme,
že se náklady na plánované práce budou pohybovat kolem 1,35 mil Kč.
Vitráže, stejně jako předchozí práce provedené na objektu, jsou spolufinancovány z dotací poskytnutých Ministerstvem kultury v rámci
Programu záchrany architektonického dědictví vždy ve výši 600 až
800 tis. Kč.
Kostel je každoročně zpřístupněn
veřejnosti v sobotu, která je nejblíže
24. dubnu, kdy se slaví svátek Jiří.
V tento den je možné si prohlédnout celý kostel a poslechnout si již
tradiční koncert žáků Základní umělecké školy Horní Slavkov. Na webových stránkách www.youtube.com je
umístěno video o průběhu první etapy restaurování vitráží v roce 2016.

Odbor majetku a investic

Veřejná sbírka na kostel sv. Jiří, pomoci můžeš i ty!

Sbírka byla založena 22.4.2016 a k datu 11.12.2017 bylo vybráno od dárců ve formě kasiček umístěných v lékárně Mgr. Čerňavské a v recepci MěÚ
18.386 Kč. Na transparentní účet bylo zasláno 27.738 Kč. Celkem bylo vybráno 46.124 Kč. Částka 30 tis. Kč byla již použita na restaurování vitráží kostela.
Transparentní účet sbírky je: 4182287329/0800
DĚKUJEME

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
Hrátky s ke
LOGIKOU.
body
správným soutěžícím.
Mensa ČR si pro vás připravila celoroční soutěž v logických hádankách.
Podmínky
účasti:
2.
Nemusíte
odpovídat na všechny 3 otázky, stačí odeslat jen část. Mínuso1. Správné odpovědi zašlete nejpozději do 20-tého dne v měsíci na e-mail :
soutez.slavkov@seznam.cz
vé body
se
nedávají.
Všechny odpovědi zasílejte z jednoho e-mailu, aby bylo možno přiřadit body ke
správným
soutěžícím.
3. V
prosinci
2018 budou vyhodnoceni tři nejlepší soutěžící, pro které
2. Nemusíte odpovídat na všechny 3 otázky, stačí odeslat jen část. Mínusové body se
nedávají.
budou
připraveny
ceny – deskové hry.
3. V prosinci 2018 budou vyhodnoceni tři nejlepší soutěžící, pro které budou připraveny

2. úloha (3 body)
Tatínek měnil, až vyměnil.
Za každého koně dostal dvě ovce. Za každou ovci dostal dvě kachny.
Za každou kachnu dostal tři hamburgery. Na začátku měl tatínek hroudu
zlata, kterou vyměnil za dva koně.
Kolik donesl tatínek mamince hamburgerů?

1.úloha (1 bod)

1. úloha (1 bod)

3. úloha (5 bodů)
Paní učitelka z gymnázia na otázku, kolik žáků navštěvuje její školu
odpověděla: „Polovina mých žáků studuje matematiku, čtvrtina studuje
zeměpis, sedmina celou dobu mlčí a kromě toho jsou tam ještě tři krásné
dívky.“
Kolik žáků navštěvuje gymnázium paní učitelky?
.

Jaké je číslo
parkovacího
místa pod autem? místa pod autem?
Jaké
je číslo
parkovacího



ceny – deskové hry.

Soutěž připravil: Ing. Petr Čavojský

2.úloha (3 body)
Tatínek měnil, až vyměnil.
Za každého koně dostal dvě ovce. Za každou ovci dostal dvě kachny
Za každou kachnu dostal tři hamburgery. Na začátku měl tatínek hroudu zlata, kterou vyměnil
za dva koně.
Kolik donesl tatínek mamince hamburgerů?

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Plán zimní údržby

Přestože je město připraveno zdolávat nástrahy tohoto ročního období,
pravděpodobně se nevyhne situacím, které přinesou komplikace při jejich
zdolávání. Především pak v situacích značně vysokého spadu sněhových
srážek či plošného náledí. Město má vypracován Plán zimní údržby. Zimní
údržbou se podle uvedeného právního předpisu rozumí zmírnění závad
vznikajících povětrnostními vlivy za zimních situací ve sjízdnosti a ve
schůdnosti komunikací. Zmírnění a tedy údržba komunikací se provádí
dle zmiňovaného Plánu. Ten stanovuje, kromě časové lhůty pro zmírnění
závad ve schůdnosti a sjízdnosti komunikace, také rozdělení komunikací
do tří kategorií:
V I. kategorii (v mapě zobrazeno červeně, mapa je dostupná na webu
města) jsou zahrnuty komunikace s hromadnou veřejnou a linkovou osobní dopravou, příjezdové komunikace ke zdravotnickým zařízením a další
významné místní komunikace a chodníky. Se zmírněním následků povětrnostních vlivů se započne nejdéle do 4 hodin po spadu sněhu. Při stálém
sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Do této kategorie patří např. ul.
Dlouhá, Bezejmenná, Ležnická, Kounice (hlavní silnice), autobusové nádraží.
Ve II. kategorii (v mapě zobrazeno modře) jsou zařazeny komunikace
nezařazené v I. kategorii, které jsou důležitými obslužnými místními komunikacemi a chodníky. Se zmírněním následků povětrnostních vlivů se
započne nejdéle do 12 hodin po spadu sněhu. Při stálém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Sem patří např. ul. Školní, Poštovní, U Lesoparku,
Pluhova, Pivovarská, Kostelní.
Ve III. kategorii (v mapě zobrazeno zeleně) jsou zařazeny zbývající komunikace. Se zmírněním následků povětrnostních vlivů se započne nejdéle do 48 hodin po spadu sněhu po zabezpečení komunikací zařazených
v I. a II. kategorii. Sem náleží např. ul. Horní a Dolní Příkopy, Hluboká,
Hornova, U Kovárny, nám. Republiky.
U všech kategorií platí, že se odklízí sníh dosahující výšky min. 5 cm.
Kalamitní stavy
V případě mimořádných situací tj. v případě dlouhodobého nepřetržitého sněžení, při spadu vrstvy sněhu přesahujících 25 cm v krátkém časovém
úseku nebo při kombinaci dalších nepříznivých okolností, kdy již nelze zajistit zmírnění závad vznikajících povětrnostními vlivy, je možno vyhlásit
kalamitní stav. Při kalamitním stavu neplatí kategorizace ani časové limity,
zmírnění se provádí dle aktuálních potřeb.
Umístění města v CHKO Slavkovský les neumožňuje běžně používat
prostředky pro chemickou údržbu komunikací. Použití chemického posypu musí být minimalizováno, a to pouze pro případy výskytu kalamitních
situací (plošné náledí, nebo mrznoucí déšť), kdy aplikace inertního posypu
selhává.
Nutná je vždy obezřetnost
I přes sebelepší snahu nelze zajistit schůdnost komunikací v takové míře,
jakou známe v mimozimním období, proto všechny nabádáme k maximální opatrnosti, přizpůsobení jízdy, chůze a obuvi aktuálnímu stavu komunikací.

tajemník

1 2018
ZŠ Nádražní
Florbalový turnaj
Žáci 1.stupně se pod vedením Mgr. Ondřeje Lukeše zúčastnili florbalového turnaje Čeps cup. Bojovali a vyhráli. Chlapci mezi 10 družstvy
v okresním kole získali 2.místo a děvčata z pěti družstev 1. místo. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci a přejeme úspěch v krajském kole.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Stabilita, jistota, dlouhodobá perspektiva
Stálý růst služebního příjmu
Kariérní postup
Dále nabízíme:
· po roce jistý služební příjem až 28 000 Kč
· náborový příspěvek 110

000 Kč

· 6 týdnů dovolené, příspěvek na dovolenou a připojištění
· příspěvek za účast ve státní sportovní reprezentaci
· zákonné výsluhové nároky, odchodné
· možnost uplatnění u policejních útvarů v rámci celé ČR

Požadavky pro přijetí:
· občanství České republiky
· věk nad 18 let

Prezidentské volby
Volba prezidenta České republiky se uskuteční dne 12. 1. v době
od 14.00 do 22.00 hod. a dne 13.1. v době od 08.00 do 14.00 hod.
Případné druhé kolo se uskuteční 26.1. a 27.1. ve shodných časech.
Bližší informace k volbám jsou obsahem zpravodaje č. 12/2017
nebo na stránkách města www.hornislavkov.cz.

OSVV
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· střední vzdělání s maturitní zkouškou
· fyzická, zdravotní, osobnostní způsobilost
· bezúhonnost
· bez stranické příslušnosti

Kontakt:
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Tel. 974 361 406, 725 389 779, email: krpk.op@pcr.cz
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u nás ve městě
ZUŠ
Školní kola soutěží ZUŠ se blíží ročí samostatného působení Základ- oboru. ZUŠ Horní Slavkov bude také vždy každé pondělí od 19:00 do 20:00

Prosinec 2017 byl plný uměleckých aktivit. Žáci školy vystoupili
na tradičních vánočních koncertech
v koncertním sále Pluhova domu
a v sokolovském klášteře, tanečníci
uspořádali vánoční koncert v prostorách MěKS, nechybělo ani vánoční vystoupení nejmladších žáků
Přípravné estetické výchovy nebo
klavírní podvečer. Ve výstavním sále
ZUŠ Loket je k vidění výstava „Plynutí času“ do 19. ledna 2018. Největší
návštěvnosti se těšili loketští Roháči
a posluchači České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Zcela plný sál Pluhova domu sledoval také 2. prosince
2017 Gala koncert pořádaný k 45. vý-

ní umělecké školy v Horním Slavkově. Tento den školu navštívila řada
bývalých zaměstnanců, absolventů,
někteří z nich zahráli i na zmíněném
koncertu. Celý koncert byl také živě
vysílán na facebookovém profilu školy. V budovách ZUŠ byla ke shlédnutí
výstava fotografií z historie i současnosti školy. 16. prosince se konalo
Předvánoční setkání v Pluhově ulici,
které jsme uspořádali ve spolupráci
s MěKS Horní Slavkov. Nutno říci,
že zájem o historickou část města nás
mile překvapil. V rámci sobotního
odpoledne bylo připraveno spoustu
příjemných aktivit (výtvarné kurzy,
divadlo pro nejmenší, koncert fujarové skupiny, ukázka vánočních zvyků, stánkový prodej, výstava hraček
v muzeu atd…), každý účastník si
jistě našel to své.
V lednu nás čekají školní kola soutěží ZUŠ – soutěžit tentokrát budou
sóloví zpěváci, hráči na dechové
dřevěné a žesťové nástroje, hráči
na nástroje bicí a žákyně tanečního

v únoru 2018 organizátorem okresního kola soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, kterého se účastní
žáci ZUŠ sokolovského okresu.
Naše škola je od září 2018 pořadatelem kurzů pro veřejnost – Pilates
pro začátečníky i pokročilé, Muzikoterapie (kurz ukončen v listopadu
2017), Taiči. Zcela novým bude od
ledna 2018 kurz jógy pod vedením
Kláry Štěpánkové, přihlášky prosím
posílejte na email umelecka@iex.cz
nebo tel. 607 691 405, kurz začíná
8. ledna 2018, lekce budou probíhat

hodin v tanečním sále ZUŠ (Školní
náměstí 214), cena jedné lekce činí
80 Kč.
Již nyní připravujeme Krajskou postupovou přehlídku dětských skupin
scénického tance 2018 (22. 3. 2018)
a v pořadí již 5. ples SRPŠ a ZUŠ
(3. 3. 2018 v prostorách MěKS). Pokračovat bude i velmi úspěšná Akademie umění a kultury pro seniory města Horní Slavkov. Přejme si, aby rok
2018 byl po všech stránkách rokem
úspěšným, klidným a pohodovým.
 Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

V lednu Vás zveme na tyto akce ZUŠ:
18. ledna 2018, 18,30 hodin
Pluhův dům
Čau ségra - scénické čtení Zuzany Cerovské s hudbou skupiny Netřísk
23. ledna 2018, 17,00 hodin
Pluhův dům
Interní koncert ZUŠ
24. ledna 2018, 17,30 hodin
pobočka ZUŠ Loket
Interní koncert ZUŠ
31. ledna 2018, 18,30 hodin 
atrium knih. Loket
Trio Piacere - příčná flétna – Michaela Petrová, klarinet – Bohumila
Trachtová, violoncello – Hana Janoušková
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Žádost o registraci SENIOR PASU
Tato registrace Vám umožní zapojení se do projektu Senior Pasy Karlovarského kraje.

Kartu získejte ZDARMA:

■ přineste vyplněný formulář na recepci MěÚ Horní Slavkov

nebo do knihovny MKS Horní Slavkov

REGISTRACE JE MOŽNÁ ROVNĚŽ TĚMITO ZPŮSOBY:

Prosíme, vyplňte HŮLKOVÝM PÍSMEM.

■ on-line na adrese www.seniorpasy.cz
■ e-mailem – zašlete na adresu info@seniorpasy.cz
■ telefonicky – na čísle +420 725 534 865 • 840 111 122

Jméno

✁

■ Zdraví, lázeňství a péče o tělo (vč. kadeřnictví, pedikúra, manikúra, wellness,
■ Cestování ■ Gastronomie (restaurace, kavárny, čajovny…)
■ Muzea, galerie, památky ■ Sport ■ Literatura ■ Hudba ■ Móda
■ Vzdělávání ■ Motorismus ■ Hobby (kutilství, zahradničení, vaření, ruční práce apod.)
Zájmy (zaškrtněte):

solné jeskyně, procedury, masáže apod.)

Příjmení
Ulice, č.p.

Způsob doručení karty Senior Pas: Karta bude zaslána poštou
za 4 týdny od registrace na adresu seniora uvedenou při registraci.

Město

Prohlášení o pravdivosti údajů:

Prohlašuji tímto, že mnou poskytnuté
informace jsou pravdivé a současně se zavazuji informovat o změnách výše uvedeného.
Souhlasím s použitím poskytnutých údajů pouze pro realizaci projektu Senior Pas
v souladu se zákonem č. 101/2000Sb.o ochraně osobních údajů. Uvedením e-mailu
souhlasím v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. se zasíláním informací o projektu
elektronickou poštou.

PSČ
Telefon
E-mail
Datum narození
Vzdělání (zaškrtněte):

V

■ ZŠ

■ SŠ

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

■ VŠ

dne

Podpis:
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fotoreportáž – předvánoční akce
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Česko zpívá koledy - zpívání koled s MŠ U Sluníčka a Duhová kulička

Předvánoční setkání - koncert fujarové skupiny Živa

Předvánoční setkání v Pluhově ulici

Prosím, někam na dolní část stránky, kde budou uveřejněny fotografie, je potřeba uvést loga - viz
níže, ale je potřeba zachovat logo EU jako největší :-)

Jana Wied
Prosím, někam naProsím,
dolní část
někam
stránky,
na dolní
kde část
budou
stránky,
uveřejněny
kde budou
fotografie,
uveřejněny
je potřeba
fotografie,
uvést loga
je potřeba
- viz. uvést loga -Děkuji,
viz.
níže, ale je potřeba
níže,
zachovat
ale je potřeba
logo EUzachovat
jako největší
logo :-)
EU jako největší :-)
Děkuji, Jana Wiedová.
Děkuji, Jana Wiedová.

Kulturní akce „ Rozsvícení vánoční stromu“ a „Předvánoční setkání v Pluhově ulici“ byly uskutečněny za
Kulturní
akce- „výroba
Rozsvícení
Kulturní
vánoční
akce
„ Rozsvícení
stromu“ avánoční
„Předvánoční
stromu“
setkání
a Rozsvícení
„Předvánoční
v Pluhově
ulici“
setkání
byly
v Pluhově
uskutečněny
ulici“ za
byly uskutečněny za
finanční
podpory:
Rozsvícení
stromku
vánočních
dekorací
stromku
finanční podpory:
podpory:
Kulturnífinanční
akce „Rozsvícení
vánoční stromu“ a „Předvánoční setkání v Pluhově ulici“ byly uskutečněny za finanční podpory:

WWW.HORNISLAVKOV.CZ
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školství
ZŠ Školní
Nový projekt – nové možnosti
Naše škola dostala možnost zapojit se
do celorepublikového projektu s názvem „Čerstvý vítr z hor“, jehož hlavním realizátorem je Základní škola
v Trutnově. Tento projekt je zaměřen
na zkvalitnění vzdělávání v oblasti
přírodních věd. Podporuje předávání
zkušeností mezi pedagogy prostřednictvím sítě spolupracujících škol
a vede je k tomu, aby u svých žáků
rozvíjeli zájem o zkoumání přírody,
porozumění jejím zákonitostem a dějům kolem sebe. Projekt bude realizován po následující dva roky.
Díky zapojení do projektu jsme získali kvalitní pomůcky ve výši 235 000,00
Kč určené pro inovativní badatelskou
činnost. Se sadou bezdrátových čidel
Pasco lze měřit a do grafu přenášet
tlak plynu v uzavřené nádobě, elektrické napětí, elektrický proud, teplotu nebo pH roztoků a jejich změny.
Stavebnice iTriangle zase umožňuje
žákům pochopit přírodní zákonitosti
a souvislosti mezi nimi. Z iTriangle
lze postavit např. kyvadlo, ventilátor,

ZŠ Nádražní

mlýn, lampu, meteostanici a mnoho
dalších modelů. I tato stavebnice je
vybavena čidly k přenášení výsledků měření do počítače nebo tabletu.
Součástí nového vybavení je i programovatelné Lego, ze kterého si žáci
mohou vytvořit a „rozhýbat“ různé
roboty nebo vozítka. Na zkoumání
v oblasti biologie máme k dispozici
badatelské batůžky, se kterými lze
měřit například míru stresu rostlin.
V rámci tohoto projektu bude ve škole jednou za měsíc realizováno projektové odpoledne zaměřené právě
na experimentální činnost s využitím
nového materiálního vybavení.

Mgr. Eliška Bachroňová

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

Mgr. Magdalena Čavojská, ředitelka školy

MŠ Sportovní
Prosinec byl v naší školce plně nabitý zajímavými událostmi. Vystoupili jsme s písničkou a tanečkem na
rozsvícení stromečku. Přišel k nám
Mikuláš s čertem a andělem a po
zvážení našich hříchů usoudil, že
jsme byli letos hodní a odměnil nás
zdravými i těmi méně zdravými,
ale o to sladšími, dobrotami. Přijelo

Čertovský barevný týden
Ve dnech od 4. do 8. 12. 2017 se
celá naše škola (včetně všech vyučujících) zúčastnila ČERTOVSKÉHO
BAREVNÉHO TÝDNE, který byl
laděn do mikulášské a vánoční tématiky. Na každý den v týdnu byla
vyhlášena 1 barva.
Tato spontánní akce již „cvičně“
proběhla v měsíci listopadu, avšak
pouze v rámci pedagogického sboru. Dětem se každodenní barevné
sladění jejich učitelů a učitelek velmi líbilo, proto byla akce vyhlášena
panem ředitelem pro všechny třídy
celé naší školy. Během prvního prosincového týdne byl tedy v každém
dni zaznamenán počet „barevných“
žáků v jednotlivých třídách a na
konci bylo vše vyhodnoceno a odměněno sladkostmi. Na dny v týdnu

byly vybrány tyto barvy: v pondělí bílá (jako sníh), v úterý červená
(jako peklo-děti mohly přijít i malinko jako čerti), ve středu žlutá
(jako Mikulášská berla), ve čtvrtek
modrá (jako nebe nad Betlémem)
a v pátek zelená (jako vánoční stromeček).
Tato hra na barvy měla u žáků
naší školy obrovský ohlas. K soutěži
se nechali strhnout téměř všichni,
hned několik tříd mělo po celý týden
stoprocentní barevné plnění. Akce
bude jistě v budoucnu zopakována,
protože „kdo si hraje, nezlobí.“
Ve stejném týdnu dne 5. 12. naši
školu navštívil opravdový Mikuláš
s čerty a anděly. Některé děti byly
sice vystrašené, ale zároveň plné
očekávání, co jim Mikuláš s andílky
nadělí.
Kerbelová Lenka

ZŠ Nádražní, ZŠ Školní

Ocenění žáků

Za mimořádné lidské jednání bylo označeno chování žáků Tomáše Bedeče
(ZŠ Školní) a Samuela Svinčiaka (ZŠ Nádražní), kteří neváhali a jako jediní
přivolali rychlou pomoc k muži ležícímu na chodníku. Až do příjezdu sanitky
postupovali podle pokynů záchranářů. V uvedenou dobu prošlo okolo nich
několik dospělých, jiní vše sledovali z okna, jen tito chlapci se zachovali správně a příkladně. Za to oba obdrželi Pochvalu ředitele své školy a z ruko u starosty města p. Alexandra Tereka převzali drobnou odměnu. Jejich jednání si
velmi vážíme.
Mgr. Magdalena Čavojská, ředitelka ŽŠ Školní 786
Mgr. Karel Bernard, ředitel ZŠ Nádražní 683

k nám sférické kino s filmy Polaris,
příběh vesmírné ponorky a O tajemství polární záře. S tučňákem Jamesem a medvědem Vladimirem jsme
se podívali do vesmíru a dozvěděli
jsme se, proč je na severním pólu půl
roku tma a z čeho se skládají prstence Saturnu. Vystoupili jsme v domovech s pečovatelskou službou, kde
jsme potěšili babičky a dědečky krátkým vystoupením. Zúčastnili jsme
se celostátní akce „Česko zpívá koledy“. S rodiči jsme společně vyráběli
a připravovali perníčky a cukroví na
vánočních dílnách. A samozřejmě
k závěru roku nesměla chybět ani
vánoční besídka. Tam jsme si pro
rodiče připravili malé překvapení
a nacvičili jsme pro ně živý betlém.
Letošní rok toho bylo hodně a už se
nemůžeme dočkat toho, co pro nás
nový rok nachystá. Za celou školku
Vám všem přejeme mnoho zdraví,
štěstí a lásky a spoustu úspěchů do
nového roku 2018.
Ondřej Čavojský

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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školství, ostatní
DDM a Školní družina
Na začátku prosince nás navštívil Mikuláš a nechyběla ani spousta čertů
s andělem. Vzhledem k tomu, že všichni naši žáčci znali alespoň jednu
písničku nebo básničku, tak čert přimhouřil oko nad drobnými prohřešky v chování a všechny žáky nám nechal, za což jsme mu nezapomněli
všichni poděkovat.
Ve dnech 11. 12. 2017 a 14. 12. 2017 naši žáci vystoupili v domově s pečovatelskou službou.
Marie Ciperová
Dne 25. 11. 2017 se naše taneční zájmové kroužky Roztleskávačky, Mažoretky a taneční soubor RenMar Dance zúčastnily taneční soutěže Mia
Festival v Chebu. Z této soutěže si naše děti odvezly spousty medailí a pohárů. Roztleskávačky stříbro a bronz, mažoretky mini zlato, mažoretky
střední stříbro a RenMar dance bronz. Těšíme se na další soutěže, které
nás čekají v roce 2018.
Bc. Martina Dandová, DiS.
V loňském roce jsme nabídku činností rozšířili a to celkem na 35 zájmových kroužků. Mezi novinky patří například Basketbal, Florbal-dívky, Míčové hry, Korálek, Ruský jazyk. Svou činnost obnovil a to velice úspěšně
zájmový kroužek Šikovné ruce. U některých zájmových kroužků došlo ke
změně vedoucích a je moc dobře, že kroužky stále fungují a je o ně zájem.
Většinu zájmových kroužků můžete také navštívit jako klub. Podrobnosti na www nebo na telefonním čísle 602 766 741.
Některé zájmové činnosti již mají svou kapacitu naplněnou a do jiných
se můžete stále přihlásit. K 31. 10. 2017 činila celková návštěvnost 343
účastníků pravidelných aktivit. Úplný seznam zájmových kroužků naleznete na našich www stránkách.
Ani letos nezahálíme a pomalu se začínáme připravovat na různé akce,
soutěže, prezentace.
Jako první začínají tanečníci z našich zájmových kroužků Renmar dance pod vedením Bc. Lucie Jílkové, ZK Mažoretky pod vedením Bc. Martiny Dandové a pí. Petry Michalcové.
ZK Roztleskávačky pod vedením pí. Marie Ciperové se nyní připravují
na první soutěž v Chebu. Držte nám pěsti.
Pokud jste parta nadšenců pro jakoukoliv aktivitu a nemáte ji kde provozovat nebo snad potřebujete lektora, prostor atd., neváhejte a přijďte se
pobavit o vašem zájmu, společně se jej pokusíme zrealizovat.

Marie Ciperová, vedoucí pedagog volného času
Martina Malečíková, ředitelka organizace

Sledujte naše Facebookové a webové stránky,
ať o nic z našich činností a akcí zbytečně nepřijdete
Ddm Horní Slavkov
www.ddmhornislavkov.cz
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Úspěšný konec roku 2017 pro
karatistky z Horního Slavkova
Ve dnech 17.-19.11.2017 se konalo v Pardubicích Mistrovství Evropy v karate ve stylu Shotokan WSF. Této sportovní akce se zúčastnilo přes 1000
startujících top karatistů z 28 států Evropy. V obrovské konkurenci se neztratily ani závodnice z našeho města, reprezentující Champions team.
1. místo - mistryně Evropy:
Michaela Budajová - kumite Ippon ženy +68 kg
Michaela Budajová - kumite WKF ženy +68 kg
Pokorná Eliška - kumite team mladší žačky
Pokorná Eliška - kata team mladší žačky
2. místo - vícemistryně Evropy:
Natálie Soukopová - kata team mladší žačky
Eliška Pokorná - kumite Ippon mladší žačky - 38 kg
Eliška Pokorná - kumite WKF mladší žačky - 38 kg
Barbora Kerbelová - kumite WKF starší žačky - 52 kg
3. místo - 2. vícemistryně Evropy:
Natálie Soukopová - kumite Ippon mladší žačky - 34 kg
Natálie Soukopová - kumite WKF mladší žačky - 34 kg
Barbora Kerbelová - kumite team dorostenky
V posledním měsíci roku 2017 proběhlo od 2. – 3. 12. Mistrovství ČR v karate WKF – mladší a starší žáci/žákyně v KV Areně v Karlových Varech.
Kategorie byly silně obsazené a ve velké konkurenci těch nejlepších z České
republiky pro Champions team vybojovaly :
2. místo - vícemistryně ČR:
Eliška Pokorná - kumite ml.žákyně -35 kg
4. místo:
Barbora Kerbelová - kumite st.žákyně -50 kg
Ve stejném termínu od 30. 11. – 3. 12. 2017 opět zacinkaly medaile pro naši
republiku na Mistrovství světa UWK v Montecatiny Terme v Itálii. Za CAOKK (Česká asociace Okinawského karate a kobuda) s velikým úspěchem
reprezentovala Michaela Budajová a vybojovala tyto medaile :
2. místo - vícemistryně světa v kumite juniorky 18-20 let (bez rozdílu váhy)
2. místo - vícemistryně světa v kumite team rotace juniorky 18-20 let
2. misto - vícemistryně světa v kumite team juniorky 18-20 let
3. místo - kumite juniorky +65 kg
Všem děvčatům, reprezentujícím svůj team i své město gratulujeme.

Champions team

Volejbalové okénko
Milý fanoušci volejbalu, rok se s rokem sešel a máme nový rok
2018. V závěru roku 2017 se nám poprvé podařilo probojovat se do
elitní první skupiny zimní ligy smíšených družstev. V podzimní části
okresní soutěže žen, a to i přes vleklá zranění hráček, jsme na krásném třetím místě. Přijďte zafandit i letos. Těšíme se na Vás.
Děkujeme všem za podporu a přejeme hodně zdraví, štěstí a sportovních zážitků v roce 2018!

Volejbalový klub TJ Spartak Horní Slavkov
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kulturní kalendář
>

MKS PRO DĚTI

6. 1. 2018
ESA Z PRALESA
Film Francie, 2017, animovaný, dobrodružný,
rodinný, 97 min
16:00 Kinosál
Režie: David Alaux
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné
(2+2) 140,- Kč.
Předprodej v knihovně.
9. 1. 2018
DIVADLO KAPSA ANDĚLSKÁ HORA
Putování ztracené kapky aneb cesta tam a zase
zpátky
Dětský dobrodružný muzikálek.
10:00 Divadelní sál
Režie: Vlasta Fischer
Hrají: Lenka Winkelhofferová nebo Rafaela Hagová nebo Bára Selešiová, Šárka Klečková Vlasta
Fischer
Vstupné: 45,- Kč
27. 1. 2018
PŘÍŠERÁKOVI
Film Německo / Velká Británie, 2017, animovaný,
rodinný, 96 min
16:00 Kinosál
Režie: Holger Tappe
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné
(2+2) 140,- Kč.
Předprodej v knihovně.

>

Režie: Jan Svěrák
Hrají: O. Vetchý, T. Voříšková, A. Grec, J. Tříska,
Z. Stivínová, Z. Svěrák, M. Táborský, aj.
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné
(2+2) 140,- Kč.
Předprodej v knihovně.

>

KULTURNÍ AKCE

VÝTVARNÁ DÍLNA „nejen pro seniory“
každou středu
16:00 - 18:00 hodin v 1. patře MKS.
Kurzovné: 30,- Kč
Lektorka: Lucie Jílková
20. 1. 2018
16. REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTA HORNÍHO SLAVKOVA

20:00 taneční sál
Staňte se i Vy filmovou hvězdou!
K tanci a poslechu hrají VIP Band. Pěveckými
hosty jsou Šárka Marková a Pavel Vítek.
Taneční vystoupení ZUŠ Horní Slavkov.
Supertombola!
Vstupné 250,- Kč v předprodeji v kavárně MKS.

>

KNIHOVNA

>

MUZEUM

>

PŘIPRAVUJEME

25. 1. 2018
Soutěž „NEKOKTÁM ČTU“
16:00 Knihovna
Knihovna Horní Slavkov vyhlašuje místní kolo
soutěže „Nekoktám, čtu!“
Zúčastnit se mohou všichni žáci 4. a 5. tříd škol,
kteří rádi čtou a nebojí se číst nahlas. Soutěž je
přístupná veřejnosti, je tedy možné si s sebou
přivést i podporu. Vítězové soutěže postoupí do
krajského kola, které se koná 23. 2. 2018 v Krajské
knihovně.
Více informací na www.mkshs.cz

16. 12. 2017 – 28. 2. 2018
VÝSTAVA STAROŽITNÝCH HRAČEK
Výstava starožitných hraček ze sbírky Ludmily
Hruškové je otevřena každý víkend vždy v čase
8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Vstupné na výstavu je vstupným do celého
muzea.
Děti do 6 let a senioři 15,- Kč, dospělí 30,-Kč

KINO

12. 1. 2018
PO STRNIŠTI BOS
Film Česko / Slovensko / Dánsko, 2017, drama,
komedie, 111 min
19:00 Kinosál

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

21. 2. 2018 – Agentura dnů – Kšanda
– divadelní představení
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+420 602 150 619
inzerce
unisklo.cech@volny.cz

1 2018

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

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

- zasklívání

- 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
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inzerce

1 2018

FK BANÍK SOKOLOV
DĚKUJE SVÝM PŘÍZNIVCŮM,
PARTNERŮM, HRÁČŮM
A TRENÉRŮM
ZA SPOLUPRÁCI A PODPORU
V ROCE 2017.
TĚŠÍME SE NA
VÁS V ROCE 2018.

SL

EV
A

Veškerý servis spojený s prodejem, pronájmem, či koupí Vaší nemovitosti

Rádi nabídneme
i Vaši nemovitost
našim klientům
ul. Poštovní, Horní Slavkov
Byt 2+1
399 000 Kč

Byt 2+1, 52 m2, sklep, 3 NP, osobní
vlastnictví, cihla,
ul. Poštovní, Horní Slavkov,
okr. Sokolov.

• právní servis
• výkupy nemovitostí
• znalecké posudky
• tržní odhady
• výplaty exekucí
• audity, hypotéky

ul. Poštovní, Horní Slavkov
Byt 2+1
650 000 Kč
Nabízíme k prodeji byt po
rekonstrukci, který se nachází v
prvním, zvýšeném nadzemním
podlaží cihlového domu, který
prošel revitalizací před dvěma lety.

Váš spolehlivý partner pro reality Libor Houška - jednatel společnosti.
T: +420 723 245 700 E: houska@mixxreality.cz
www.mixxreality.cz
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