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ve Školní ulici

u nás ve městě
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Vítám vás u dalšího vydání zpravodaje. Ve svém slově vás informuji o různých
záležitostech z dění města, o jeho dalším
rozvoji, investicích, hospodaření či o kulturních akcích. Již méně jsem se zmiňoval
o další, a také velmi důležité oblasti každodenní potřeby, o veřejné dopravě.
Ta je nepochybně nedílnou součástí života ve městě a odrazem schopnosti umožnit
občanům vyřídit si své záležitosti mimo
město. Autobusová doprava je hlavním
prostředkem veřejné dopravy ve městě a tak tomu zřejmě již navždy zůstane. Nelze již asi ani doufat, že by železniční trať z Horního Slavkova
do Lokte byla někdy v dohledné době zrekonstruována do takového stavu, který by provoz po těch mnoha letech výluky opět umožnil. Přestože
by město mělo zájem na fungování této trati, stojí proti tomu ekonomika
provozu, ostatně ta není nijak skvělá ani v současné autobusové dopravě
(o tom pojednám více níže). Největší boj svádíme o možnost prodloužení
železniční tratě z Kounice do centra města. Prodloužení má jednoznačnou logiku. Vždyť právě centrum města by mělo i tento druh dopravy mít
přístupný. Bohužel zatím naše snaha nevede k úspěchu, Správa dopravní
a železniční cesty i přes naši i krajskou podporu se k činům stále nemá.
Železniční doprava bude z Kounice do Krásného Jezu fungovat i v letošním roce podobně, jako tomu bylo v roce minulém. Nutno zmínit, že na
tuto dopravu město přispívá ročně ze svého rozpočtu částkou ve výši 171
tis. Kč. Stav železničních vozů i jejich čistota je na velmi dobré úrovni,
dosud jsem neobdržel žádnou stížnost. To samé se však nedá říci o autobusové dopravě. Ostatně vaše připomínky jsou mi toho i důkazem. Spokojenost s tím v jakých autobusech jezdíte nelze ani náhodou vyslovit. Na
některých spojích jezdí autobusy evidentně za svým zenitem, bez komfortu odpovídajícímu 21. století. O modernosti autobusů nelze hovořit již
vůbec. Jsem velmi rád, že své připomínky mi sdělujete a čiňte tak i nadále!
Mohu vás ubezpečit, že každou připomínku ihned řešíme. Například jsme
naposledy řešili nevytápěný autobus, mokré sedačky způsobené zatékáním
do autobusu nebo zařazení autobusu, který nebyl určen do meziměstské
dopravy. Jsem také rád, že tento stav si uvědomuje i objednatel veřejné
dopravy, protože hlavně ten může současný stav změnit. Objednatelem je
Karlovarský kraj, ten v loňském roce již rozhodl, že bude vypsána soutěž,
jejímž cílem bude vybrat dopravce, který mimo jiné i tento stav změní.
Pokud půjde vše hladce, měl by od roku 2019 být znám dopravce, který
bude splňovat nové podmínky pro poskytování služeb v autobusové dopravě, a my se dočkáme po letech lepších autobusů.
Byl jsem informován, že došlo v krátké době k dalšímu zvýšení jízdného.
Jako starosta toto přímo ovlivnit nemohu, ale vzhledem k tomu, že na autobusovou dopravu přispíváme ročně částkou cca 650 tis. Kč., ptát se budu.
Osobně jsem rád, že Karlovarský kraj jde cestou veřejné soutěže, protože
to je cesta, která úroveň cestování veřejné dopravy změní. Současný stav
nepovažuji za důstojný ani dlouhodobě udržitelný.

Váš starosta

gratulace
V lednu oslavila životní jubileum 90 let paní Anna Lugnerová.
Stálé zdraví a štěstí do dalších let přišel popřát starosta města
a členka SPOZ.

Město Horní Slavkov
Nejlepší sportovci roku 2017

ANKETNÍ LÍSTEK
Jméno kandidáta/tů:

Důvod:

pozvánka

Revitalizace ulice Dolní Příkopy
– pozvánka na veřejné projednání
Ve středu 21. února 2018 od 17 hod. proběhne v zasedací místnosti MěÚ Horní Slavkov veřejné projednání záměrů následného využití
prostoru po demolici objektu č.p. 247 – 249 v ulici Dolní Příkopy.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Vážení občané, prostřednictvím tohoto anketního lístku můžete navrhnout
své/ho kandidáty/ta na Nejlepší sportovce roku 2017 (počet vhozených lístků
k navrženému kandidátu není rozhodující). Rada města zvolí z navržených
kandidátů letošního držitele. Vítěz převezme cenu na Sportovním plese
města Horní Slavkov. Anketní lístek vhoďte do hlasovací truhly na recepci
MěÚ v Horním Slavkově. Anketní lístky lze odevzdávat do 1. března 2018.
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OZNÁMENÍ TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ NA POZICE:

Kontakty na MěÚ

Odbor majetku a investic MěÚ - referent investic
Požadavky:
• minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru pozemní stavitelství či podobném oboru,
• řidičský průkaz „B“
• organizační a komunikační schopnosti,
• samostatnost, spolehlivost, flexibilita, rozhodnost, výkonnost, zodpovědnost, komunikativnost
• znalost práce na PC, analytické myšlení
Termín nástupu od: 1.3.2018
Platové podmínky:

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

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Platové zařazení: 10. platová třída - minimální nástupní plat bez praxe 18.810,- Kč. Modelový
příklad tvorby platového ohodnocení při nástupu do zaměstnání: Uchazeč se středním vzděláním s maturitou stavebního směru či
obdobného směru se započitatelnou praxí v délce 6 let: 10. platová třída se započtením započitatelné praxe - 21.050,- Kč při nástupu.
Po zkušební době a v případě dosahování velmi dobrých pracovních výsledků startovní osobní příplatek ve výši od 3.000,- Kč. Plat
ve 4 měsíci zaměstnání tak může činit již 24.050,- Kč. Další zvyšování osobního příplatku se provádí následně dle hodnocení kvality
a množství odváděné práce zaměstnance a lze poskytnou příplatek ještě o několik tisíc korun vyšší. V případě dosahování velmi
dobrých pracovních výsledků u předchozího zaměstnavatele a za předpokladu výkonu obdobné charakteristice pracovní pozice je
osobní příplatek poskytován již při nástupu ve startovní výši od 3.000,- Kč. Zvyšování osobního příplatku se pak provádí průběžně
dle dalšího hodnocení kvality a množství odváděné práce zaměstnance a lze poskytnou příplatek i výrazně vyšší.

Odbor správy bytových a nebytových prostor - referent správy bytových a nebytových prostor
Požadavky:
• minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
• řidičský průkaz „B“
• organizační a komunikační schopnosti,
• samostatnost, spolehlivost, flexibilita, rozhodnost, výkonnost, zodpovědnost, komunikativnost, schopnost
analytického myšlení
• znalost práce na PC,
Termín nástupu od: 1.3.2018
Platové podmínky:
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Platové zařazení: 9. platová třída - minimální nástupní plat bez praxe 17.360,- Kč. Modelový
příklad tvorby platového ohodnocení při nástupu do zaměstnání: Uchazeč se středním vzděláním s maturitou se započitatelnou
praxí v délce do 6 let: 9. platová třída se započtením započitatelné praxe - 19.400,- Kč při nástupu. Po zkušební době a v případě
dosahování velmi dobrých pracovních výsledků startovní osobní příplatek ve výši od 3000,- Kč. Plat ve 4 měsíci zaměstnání tak
může činit již 22.400,- Kč. Další zvyšování osobního příplatku se provádí následně dle hodnocení kvality a množství odváděné práce
zaměstnance a lze poskytnou příplatek ještě o několik tisíc korun vyšší. V případě dosahování velmi dobrých pracovních výsledků
u předchozího zaměstnavatele a za předpokladu výkonu obdobné charakteristice pracovní pozice je osobní příplatek poskytován již
při nástupu ve startovní výši od 3000,- Kč. Zvyšování osobního příplatku se pak provádí dle dalšího hodnocení kvality a množství
odváděné práce zaměstnance a lze poskytnou příplatek i výrazně vyšší.

Více informací a přihlášku naleznete na www.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
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.

Úřední hodiny:

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
------------------------------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.

3

u nás ve městě

16. Reprezentační ples města
V sobotu, 20. ledna 2018, se tradičně konal již 16. Reprezentační
ples města. Přítomné přivítal starosta města pan Alexandr Terek, který všem popřál příjemnou zábavu
a krásný večer.
Součástí programu plesu bylo
i předávání Ceny města za rok 2017.
Cenu města tvořil originální, ručně
foukaný pohár z křišťálového skla
s věnováním.
Zastupitelstvo města na svém zasedání 13.12.2017 rozhodlo Cenu
města za rok 2017 udělit Mgr. Naděždě Houškové za zásluhy o rozvoj
a dlouholetou práci pro město na
úseku péče a vzdělávání dětí se speciálními potřebami.
Paní Houšková zahájila profesní
činnost jako učitelka na Zvláštní
škole v Horním Slavkově.
Svou kvalifikaci si dále rozšířila
v oboru speciální pedagogika obor
psychopedie.

V průběhu své pracovní činnosti
absolvovala dlouhou řadu vzdělávacích kurzů a aktivit nabízených
především v naší oblasti, především
kurz logopedie na prevenci vad řeči
u dětí.
Byla členkou Kabinetu speciálních
škol v našem regionu, který po celá
léta zajišťoval soutěže těchto škol
a předávání zkušeností pedagogů.
Okresní a krajské soutěže Zručný
chlapec, Praktická dívka a Sportovní
hry mládeže jsou pořádány dodnes
a paní Houšková je stále jednou
z hlavních organizátorů.
V roce 2000 se stala ředitelkou
Zvláštní školy v Horním Slavkově,
která několikrát změnila svůj název přes Základní školu praktickou
až po dnešní název Základní školu
Šance.
Pro tuto funkci si dodělala Funkční studium I a II pro ředitele škol
a školských zařízení.

Nesmíme zapomenout ani na mimoškolní činnost. Paní Houšková
vedla oddíly dětí i mimo svou práci,
zejména v oblasti sportu – turistický
oddíl, sportovní kroužky, aj.
Je dále členkou Asociace speciálních pedagogů ČR od jejího založe-

ní (2010), kde stále pracuje v Karlovarské sekci.
V současné době je aktivní pracující důchodkyně v ZŠ Šance, kde
vyučuje v 5. třídě základní školy
žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami.

Pavel Vítek

Cenu za paní Mgr. Houškovou, která se nemohla dostavit, převzala v zastoupení zástupkyně ředitelky Základní školy Šance paní
Mgr. Hadáčková.

Taneční vystoupení ZUŠ Horní Slavkov

Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli svými dary do tombol 16. Reprezentačního plesu.
Hlavní sponzoři
• CENTRA STAV s.r.o. • Šlégr s.r.o. • KV Realinvest • ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. • Michal Mathauser elektro s.r.o.
• KAISRLÍK spol. s r.o. • PAP – KOV Horní Slavkov • Rauschert k.s. • KMK GRANIT a.s. • HL Bohemia s.r.o., p. Jaroslav Lapeš
• p. František Bartoň • Variowin plastová okna a dveře • Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
• Česká spořitelna a.s. • Bezpečnost práce a požární ochrana Petr Rubáš
Sponzoři
• AGRAFA zemědělská technika • Strabag a.s. • WeLau s.r.o. • Torf Ziegler s.r.o. • Lékárna Arnika Horní Slavkov • Česká pojišťovna a.s., p. Petr Kovář
• NEBE V HUBĚ pí. Šimůnková • Půtovic rodinná palírna a moštárna • Cukrárna Frouzová • Autodíly „Dudlík“ Pavel Radics • Autoservis Škopek
• Řeznictví Kosmák • Restaurace Pohoda, Bětka a Jirka Havlovi • Elektro Terek, p. Jáchym Akrman • KV Alarm p. František Sobotka
• DŘEVO SERVIS, p. Miroslav Vytlačil • RB Stavby • Hladomorna sl. Střílková • Květinářství Eva Šollová • VLNY music agency
• MENSA ČR p. Petr Čavojský • SOBRA spol. s r.o. • Yashica s.r.o. • Jiřina Siváková

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

4

u nás ve městě

2 2018

MŠ Sportovní
Město Horní Slavkov má zavedenou službu
Město
zavedenou
Mobilní má
rozhlas!
Město Horní
Horní Slavkov
Slavkov
má
zavedenou službu
službu
V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, zavedlo naše město službu, díky
Mobilní
rozhlas!
Mobilní
rozhlas!
které Vás budeme informovat o dění
v obci pomocí
různých komunikačních kanálů.

V
se
zlepšováním
informovanosti
zavedlo
město
službu,
díky
Zaregistrujte
Vaše tel.
číslo a e-mail.občanů,
Následně
budetenaše
ZDARMA
V souvislosti
souvislostise,
sevyplňte
zlepšováním
informovanosti
občanů,
zavedlo
naše
město dostávat
službu, SMS
díky
které
budeme
informovat
oo dění
obci
komunikačních
zprávy,
a e-maily
obci - různých
upozornění
na výpadky kanálů.
vody, elektřiny,
které Vás
Váshlasové
budemezprávy
informovat
děníovvdění
obcivpomocí
pomocí
různých
komunikačních
kanálů.
Zaregistrujte
se,
vyplňte
Vaše
tel.
číslo
a
e-mail.
Následně
budete
ZDARMA
dostávat
SMS
čištění
ulic,
pozvánky
na
kulturní
události
a
mnoho
dalšího.
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat SMS
zprávy,
zprávy, hlasové
hlasové zprávy
zprávy aa e-maily
e-maily oo dění
dění vv obci
obci -- upozornění
upozornění na
na výpadky
výpadky vody,
vody, elektřiny,
elektřiny,
čištění
čištění ulic,
ulic, pozvánky
pozvánky na
na kulturní
kulturní události
události aa mnoho
mnoho dalšího.
dalšího.

Jak se mohu zaregistrovat?
Jak
zaregistrovat?
Jak se
se mohu
mohu
zaregistrovat?
Přes registrační formulář

Naše školka v loňském roce oslavila své 50. narozeniny. Za tu dobu se
toho mnohé událo a samozřejmě postupem času došlo ke spoustě změn.
Například v roce 2014 se nám podařilo získat dotaci z evropské unie,
díky které jsme kompletně změnili vybavení naší zahrady a sladili jsme
ji tak, aby došlo k souladu duše dítěte s přírodou a k výchově k životnímu
prostředí.
V roce 2016 jsme se stali jednou ze tří školek v karlovarském kraji spolupracující s Mensou ČR. Abychom takového ocenění dosáhli, museli jsme
prokázat, že se umíme správně věnovat i rozvoji nadaných dětí. Inovovali jsme třídní vzdělávací program tak, aby byl přizpůsoben schopnostem
a zájmům mimořádně nadaných dětí. Od září 2016 se na každé naší třídě
věnujeme metodice NTC. Metodika NTC je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti
zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Ve školce
se nám už podařilo podchytit a vzdělávat několik dětí, které v testech Mensy ČR vyšly úspěšně a staly se členy této organizace.
Od roku 2017 jsme zapojení do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. V jehož obsahu je mnoho věcí, které vycházejí z metodiky
NTC. Cílem projektu je prezentace pohybu jako každodenní přirozené potřeby dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Za cíl si klademe vzbuzení
zájmu o aktivní sportování u dětí a získání radosti z pohybových činností.
Každý rok pracujeme na tom, abychom byli o něco lepší než v loňském
roce. Věříme, že se vám naše nabídka aktivit a činností líbí a těšíme se, jak
si společně letošní významný rok 2018 užijeme.

Za Duhovou kuličku Ondřej Čavojský
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„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
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registrovaného předá informace o zpracování jeho osobních údajů bez zbytečného odkladu. Registrovaný má právo požadovat po správci
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Lékárna ve městě

Od března změní lékárna svého provozovatele. Do té doby budou vydávány léky jen do vyprodání zásob. Pro občany, kteří si nemohou dojet pro léky
mimo město a nepotřebují je ihned je možné ponechat recept zde a léky si
vyzvednout za dva dny.
Provozní doba lékárny je od 1.2. od 9.00 - do 12. hod.

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 2018 budou vyhodnoceni tři nejlepší soutěžící, pro které
budou připraveny ceny – deskové hry.
Hrátky s LOGIKOU.
Mensa ČR si pro vás připravila celoroční soutěž v logických hádankách.
Podmínky účasti:
1. Správné odpovědi zašlete nejpozději do 20-tého dne v měsíci na e-mail :
soutez.slavkov@seznam.cz
Všechny odpovědi zasílejte z jednoho e-mailu, aby bylo možno přiřadit body ke
správným soutěžícím.
2. Nemusíte odpovídat na všechny 3 otázky, stačí odeslat jen část. Mínusové body se
nedávají.
3. V prosinci 2018 budou vyhodnoceni tři nejlepší soutěžící, pro které budou připraveny
ceny – deskové hry.
1.úloha (1 bod)

1. úloha (1 bod)
Který obrázek patří místo
otazníku?

2. úloha (3 body)
Která z krabic nemůže
být složena z uvedené
předlohy?

3.úloha (5 bodů)
8 stejných nákladních aut spotřebuje za kalendářní týden provozu 1 120 litrů nafty.

3. úloha (5 bodů)
Kolik nafty spotřebují dvě nákladní auta za dva dny?
Soutěž pro vás připravil : Petr Čavojský
8 stejných nákladních aut spotřebuje
za kalendářní týden provozu 1 120
litrů nafty.
Kolik nafty spotřebují dvě nákladní auta za dva dny?
Správné odpovědi za leden: 1. 87, 2. 24, 3. 28


Soutěž připravil: Ing. Petr Čavojský

2.úloha (3 body)
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u nás ve městě
ZUŠ

Pořadatelem Okresního kola soutěže v sólovém a komorním zpěvu je ZUŠ Horní Slavkov

V letošním školním roce vyhlásilo MŠMT ČR tradiční soutěže
ZUŠ a to ve studijních zaměřeních Sólový a komorní zpěv, Hra
na dechové dřevěné nástroje a dechové žesťové nástroje, Hra na
bicí nástroje a soutěž Tanečního
oboru ZUŠ. Z pověření Krajské
umělecké rady ZUŠ Karlovarského kraje je Základní umělecká
škola Horní Slavkov pořadatelem
okresního kola soutěže v sólovém
a komorním zpěvu. Toto kolo se
uskuteční již 9.února 2018, účastní se jej soutěžící ze ZUŠ sokolovského okresu (Horní Slavkov/

Loket, Sokolov, Chodov, Kraslice,
Kynšperk, Habartov a je přístupné
široké veřejnosti. Vyhodnocením
okresního kola soutěže je pověřena
odborná porota složená z pedagogů ZUŠ okresu Sokolov i z jiných
krajů České republiky. Samotné
soutěžní klání se uskuteční v koncertním sále Pluhova domu, všem
soutěžícím přejeme především
radost z předvedených pěveckých
výkonů.
V únoru také pokračuje Akademie umění a kultury pro seniory
města – tentokrát nás navštíví ředitel Karlovarského symfonického
orchestru Mgr.Petr Polívka a koncertní mistr skupiny violoncell
MgA.Martin Ondráček, kteří nám
povědí o historii i současnosti tohoto nestaršího orchestrálního
tělesa ve střední Evropě. Chybět
nebude ani přednáška Phdr.Vladimíra Bružeňáka s dalším zajímavým tématem, které si odhlasovali

účastníci akademie sami dle svého
zájmu nebo keramické dílny pod
vedením Mgr. Libuše Junové, vyučující výtvarného oboru ZUŠ.
Akademie se těší mezi seniory velké popularitě, již teď můžeme říci,
že ve školním roce 2018/2019 otevřeme další ročník.
Základní umělecká škola v úzké

spolupráci se SRPŠ při ZUŠ zve
všechny naše příznivce na již tradiční Ples ZUŠ, který se uskuteční
již 3.3.2018 od 19,30 hodin v MěKS
Horní Slavkov. Vstupenky na ples
jsou k dispozici v ZUŠ (tel. 607 691
405 nebo email: umelecka@iex.cz),
cena vstupenky je 150 Kč.
 Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

V únoru vás zveme na tyto akce ZUŠ:
9.2.2018, 10,00 – 17,00 hodin	
Okresní kolo soutěže ZUŠ – sól. a kom.zpěv

Pluhův dům

21.2.2018, 17,00 hodin
Interní koncert ZUŠ

Pluhův dům

22.2.2018, 18,30 hodin 
Koncert KPH –Milan al-Ashab (housle)

Pluhův dům

22.2.2018, 18,00 hod. 
Interní koncert ZUŠ

ZUŠ Loket

NA VĚDOMOST SE DÁVÁ, ŽE MASOPUST NÁM
KONČÍ A VŠICHNI SE S NÍM LOUČÍ …..

PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVIT KONEC
MASOPUSTU DNE 10.02 .2018 OD
13:30 HODIN
PŘIJĎTE V MASKÁCH, PRO KTERÉ JSOU
PŘIPRAVENY CENY
ZÁBAVU A OBČERSTVENÍ PRO VÁS PŘIPRAVÍ
OBYVATELÉ LEŽNICE

- mše v kapli sv. Jana Nepomuckého
- povolení masopustního veselí
- zvolení krále Masopustu
- průvod masek a maškar vesnicí
- vyhodnocení nejhezčí masky
- volná zábava
PŘIJĎTE, PŘIJEĎTE SI UŽÍT LEŽNICKÝ MASOPUST.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

6

školství

2 2018

Střední odborné učiliště Horní Slavkov
Od 1. ledna 2018 došlo ke sloučení učiliště s ISSŠTE Sokolov. Ke
sloučení došlo z důvodu nedostatku žáků Karlovarského kraje, kteří
by měli zájem vyučit se v učebním
oboru. Přestože počet žáků odcházejících ze základní školy do středního vzdělávání neustále klesá,
počet přijatých na gymnázia nebo
maturitní obory stoupá. To v praxi
znamená, že se každé dítě dostane
na školu, kterou si vybere. V průběhu studia však zjistí, že na maturitní
obor nemá a končí na Úřadu práce

(každý rok je na ÚR více než 10 %
dětí, které mohou střední školu
studovat). Také neplatí, že čím více
máme v kraji gymnázií, tím máme
větší vzdělanost dětí. Výsledky maturit v Karlovarském kraji jsou nejhorší v celé republice. Na základě
tohoto vývoje učilišti ve Slavkově
reálně hrozilo zaniknutí z důvodu
nedostatku žáků. Sloučením s ISŠTE Sokolov je šance strojírenské
obory vzdělání na pár let v našem
městě zachránit.
V současné době se na učilišti
ve Slavkově vyučují obory vzdělání Strojírenské práce a Stravovací a ubytovací služby. Žáci těchto
učebních oborů pracují v okolních
firmách, školních jídelnách či restauracích.
Učiliště je držitelem 5 českých rekordů, které jsou zapsané v Muzeu
rekordů a kuriozit v Pelhřimově.
Mezi dva nejznámější rekordy patří
největší a nejmenší ježek v kleci.
- největší ježek v kleci: klec je vysoká 1100 mm a má průměr 300
mm, ježek má průměr 300 mm
- nejmenší ježek v kleci: klec je
vysoká 12 mm a má průměr 8 mm,
ježek má 8 bodlin (takto malí ježci
jsou v ostatních případech vyráběny pouze se 6 bodlinami)
Žáci školy ve spolupráci s učiteli
odborného výcviku také vyrobili
vyučovací pomůcky pro mateřské
školy, základní školy nebo střední
školy - např. Gymnázium Cheb.
- planety Sluneční soustavy v měřítku 1:1 000 000 000 (to znamená, že průměr slunce je 1 392 cm,
Země má velikost 12,7 cm
- periodická tabulka prvků o veli-

kosti více než 1,5 x 0,8 metru, kde
každý prvek je popsán a znázorněn na dřevěné krychli o velikosti
5 cm
- kovové desky pro hry piškvorky,
člověče nezlob se, dáma, šachy.
Škola také dokázala vyrobit různé
hračky, hlavolamy a reklamní předpisy.
- mimoni z hasicích přístrojů.
- postavičky z matic, podložek
a šroubů.
- dřevěné hlavolamy.
Učiliště prokázalo, že dokáže
vzdělávat žáky s individuálními potřebami vzdělání. Chci zde popřát
všem žákům, kteří školu úspěšně
absolvovali, aby se jim v životě dařilo a našli práci ve svém oboru.
Všem zaměstnancům školy přeji
mnoho pracovních úspěchů pod
novým názvem školy a mnoho
osobních úspěchů. Moc dobře vím,
že každý pracovník věnoval mnoho
času práci pro školu a že dokázal
pomoci žákům, kteří tuto pomoc
potřebovali a dokázali ocenit. Za to
všem ještě jednou děkuji.“

Ing. Petr Čavojský

ZŠ Šance
ZŠ Šance pro charitu

Již 17 let se zapojuje naše škola do charitativní akce Tříkrálová sbírka.
Letos chodily dvě skupinky, které vykoledovaly 7.092,-- Kč. Děkujeme
všem občanům, kteří pomohli dobré věci. Peníze budou použity pro
potřebné lidi a hlavně na pomůcky pro naši Aničku. Za ZŠ Šance Anna
Hadáčková
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40. výročí založení školy
Tento školní rok je již 40. rokem,
ve kterém vzdělává naše škola žáky
z Horního Slavkova a okolí.
Za čtyřicet let poskytla základní
vzdělání více než 4 000 absolventům. Současným lékařům, právníkům, učitelům, inženýrům, podnikatelům, živnostníkům a dalším
pracovníkům. Někteří z nich
pomáhají rozvíjet život v našem
městě, jiní našli své štěstí na jiných
místech republiky.
Za čtyřicet let se přizpůsobila
různým změnám, např. vzdělávacích koncepcí, požadavkům na
vybavení, výuce nových předmětů v souladu s novými poznatky
a potřebou uplatnění žáků v dalším studiu. Školou prošly množiny
a výměna jazyků, různé vzdělávací
programy i požadavky na žáky
a učitele. V současné době je její
proměna ovlivňována společným
vzděláváním, tzv. inkluzí.
Rok od roku je od školního vzdělávání vyžadováno více specifických témat pro výuku žáků. Do

školy se přesunuje více zodpovědnosti. Od učitelů se vyžadují dovednosti, které v jiných rezortech
zastávají specializovaní odborníci.
Školy jsou vystaveny tlakům ovlivňujících názory rodičovské veřejnosti.
Na oplátku je od ní očekávána flexibilita v přijímání novinek
i vzdělávacích stylů respektujících
multikulturní odlišnosti a jiné individuální potřeby svých žáků. Má
pozitivně ovlivňovat jejich stravovací návyky, životní styl, podpořit
chuť k pohybu, zájem o dění okolo
sebe, vztah k regionu ...
Po celých čtyřicet let provázeli
žáky také učitelé, lidé, kteří byli
jejich oporou, často i vzorem.
Někteří, bohužel, již zůstávají jen
v našich srdcích a vzpomínkách,
s jinými se můžeme ještě setkat
a vyjádřit svůj dík úsměvem nebo
pěknými slovy.
Škola dříve i dnes má však přesto
jedno společné. Je místem vzdělávání, společných setkávání a soci-

Šachový turnaj
V samém závěru školního roku
jsme zrealizovali jednu zajímavou
soutěž - školní kolo v šachu. Turnaje
se zúčastnilo celkem 11 soutěžících
z celé školy. Hráči hráli na čas 2 x 5
minut, který odměřovaly šachové
hodiny. Pro vítězství se započítávaly partie vyhrané na čas a ukončené

matem. Ty pak rozhodly o konečném
pořadí vítězů. Nejlepším hráčem
školy se stal Jára Krušinok (6.B), na
2. místě Jáchym Akrman (8.B) a třetí příčku obsadil Jakub Sochr (6.A).
Nejlepším hráčem 1. stupně byl David Kastl (5.B). Cenu pro nejlepší
hráčku získala Alena Malecká (8.B).

álních kontaktů, místem vzájemné
komunikace. Místem, kde mohou žáci zažít úspěch i příležitost
k překonávání sebe sama. Místem
k posunování vlastních limitů.
Místem, kde se děti učí převzít
zodpovědnost za své školní výsledky, za své jednání a rozhodnu-

tí. Místem rozvíjejícím vzájemné
porozumění a toleranci. Místem,
které je ke svým žákům vstřícné
a respektující.
Místem, na které se nezapomíná.
Mgr. Magdalena Čavojská
ředitelka školy

Srdečně zveme všechny občany
na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Základní školy Horní Slavkov,
Školní 786, příspěvkové organizace,
který se koná

v sobotu 24. 2. 2018,
v době od 9:00 – 12:00 hodin.
Akce je spojena s prezentací
nové školní jídelny.
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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DDM a Školní družina
Na přelomu ledna a února se bude konat soutěž o Pohár vítězů ŠD,
tentokrát ve vybíjené. V minulé soutěži „Výroba čerta“ zvítězilo I. oddělení vychovatelky Bc. Martiny Dandové DiS.
Žáci již pilně trénují, výsledek a fotografie si můžete prohlédnout na
našem Facebooku.
V období jarních prázdnin bude v provozu jedno oddělení ŠD.
Přihlášeno je 18 žáků, 12 žáků má možnost se do 5.2.2018 dodatečně
přihlásit.

Za ŠD vedoucí vychovatelka M.Ciperová
Mezi Vánočními svátky se více lenoší, ovšem pro účastníky sportovního zájmového kroužku Florbal to neplatí. Pod vedením p.Marka
Cipera se dne 27.12.2017 zúčastnili Vánočního florbalového turnaje
pořádaného DDM Kraslice. Na tomto turnaji velmi zazářili mladší
sportovci, kteří si ve složení Lauber David, Pavlík Jan, Lauberová Veronika, Mihoková Martina, Miklešová Petra, Dandová Emma a Houšková Odeta, ze sedmi zúčastněných týmů vybojovali nádherné první
místo. Starší sportovci, ve složení Ciperová Kateřina, Mihok Marek,
Ruta Richard, Novotný Jiří, Trojan Matěj, Vtípil Matěj, Tršo Petr, Pavlík
Josef, bojovali velmi statečně, mezi velkou konkurencí se jim podařilo
vybojovat páté místo ze šesti týmů. Společně se těšíme, co vše nás čeká
v novém roce 2018.
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Silvestrovský turnaj
Memoriál Ivana Radicse

Dne 31.12.2017 se uskutečnil 17.
ročník tradičního turnaje ve futsalu
a bohužel, zároveň již 12. ročník memoriálu Ivana Radicse. Jeho památku uctilo všech 6 zúčastněných týmů
minutou ticha v úvodu turnaje. Poté
se rozhořely samotné boje. Hrálo
se systémem každý s každým, hrací
doba 2x6min. Všechny zápasy se nesly v přátelském duchu a ctily se zásady fair-play hry. Nejlépe se v turnaji
vedlo týmu FC WC, který zaslouženě
obsadil 1. místo. Na 2. místě skončil,
tým FC Beverly, 3. místo obsadili
hráči Radics Team, bramborovou

medaili a tedy 4. místo získali AC
Shooters , 5. příčka patřila mladíkům
z Pragy Teamu a konečně 6. místo
FC Svinec. Ocenění za nejlepšího
střelce převzal Miroslav „Tazi“ Peška.
Titulem nejužitečnější hráč se může
pochlubit legenda mezi třemi tečemi,
Petr Götzl. Všem zúčastněným hráčům gratulujeme k předvedené hře.
Poděkování si zaslouží Pavel Radics
za ceny pro vítěze a Mgr. Bernard
za poskytnutí tělocvičny. Patronát
nad turnajem převzal starosta města
Alexandr Terek, kterému tímto také
děkujeme.
Sportu zdar.

BERNARD´S CUP – 35 ročník

Nezapomeňte se s námi přijít pobavit dne 3. 2. 2018 od 14:00 hodin
na Maškarák, který pořádáme ve spolupráci MěKS Horní Slavkov. Také
letos si užijeme spousty legrace 
V období jarních prázdnin od 12. do 16. 2. 2018 pro vás chystáme
denní příměstské tábory zaměřené na sport, estetiku a ostatní činnosti.
Vše naleznete na našich www.stránkách .
Za dům dětí a mládeže vedoucí pedagog volného času
Bc. Martina Dandová, DiS.

Sledujte naše Facebookové a webové stránky,
ať o nic z našich činností a akcí zbytečně nepřijdete
Ddm Horní Slavkov
www.ddmhornislavkov.cz

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

V loňském
roce
proběhl
25. 12. 2017 již 35 ročník Vánočního
turnaje ve futsalu.
Turnaje se zúčastnilo celkem
8 družstev, která hrála ve dvou skupinách. Z každé skupiny postoupila
vždy 2 družstva do finálové skupiny. Vzájemná utkání postupujících
družstev ze skupin byla započítána
do finálové skupiny. Ze skupin postoupila družstva „Bernard Team“,
Kuchta Team, Rakeťáci a Bever-

ly Team. Ostatní družstva hrála
o umístění.
Po devíti letech zvítězilo družstvo
„Beverly Team“ ve složení: Vildumetz st, Vildumetz ml., Škopek st.,
Drobný nejstarší a Drobný.
Na druhém místě se umístil loňský
vítěz „Bernard Team“ ve složení: Peška st., Peška ml., Nový, Křemen. Třetí
pozici obsadilo družstvo „Rakeťáci“
ve složení: Pazdera, Tůma, Novotný,
Vondrys, Bulíček.
Ostatní umístění: 4. Kuchta Team,
5. Škola 2015, 6. To je jedno, 7. Ex
Janec, 8. Truhlárna Kubík.
Na závěr turnaje proběhlo vyhlášení vítězů a klasické pohoštění všech
družstev (kuchaři Liška + Hanák,
Gössl).
Poděkování patří tradičně sponzorům p. Kosmákovi a p. Žaludkovi.
Srdečně vás zvu na příští již 36.
ročník „Vánočního turnaje ve futsalu
– BERNARD´S CUP“.

Mgr. Karel Bernard

ředitel turnaje
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kulturní kalendář
>

MKS PRO DĚTI

11. 2. 2018
LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR ROLNIČKA
– O HVĚZDIČCE MARTIČCE
15:00 Malá scéna
Vstupné: 10,- Kč.

17. 2. 2018
VIII. REPREZENTAČNÍ PLES VĚZNICE
HORNÍ SLAVKOV
19:30 taneční sál
Vstupné 250,- Kč.

21. 2. 2018
AGENTURA NORDPRODUCTION – KŠANDA
10. 3. 2017
19:00 Divadelní sál
EMOJI VE FILMU
Skvělá komedie známého komika Jaroslava SypaUSA, 2017, Animovaný/ Dobrodružný/ Komedie, la o vzestupu a pádu malého českého človíčka.
91 min., čs. dabing
Režie: Rostislav Kuba
16:00 Kinosál
Hrají: J. Sypal, M. Kuklová, T. Šefrnová, P.
Režie: Anthony Leondis
Jančařík, M. Maxa, M. Bittnerová, M. Pitkin, M.
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné
Šimůnek
(2+2) 140,- Kč.
Vstupné: 160,- v předprodeji/ 230,- Kč na místě
Předprodej v knihovně.
Předprodej zahájen 12. 2. 2018 v kavárně MKS.
Kontakt: 702 019 863

>

KINO

>

KULTURNÍ AKCE

3. 3. 2018
5. PLES ZUŠ HORNÍ SLAVKOV A SRPŠ
19:30 taneční sál
Vstupné 150,- Kč.

>

MUZEUM

16. 12. 2017 – 28. 2. 2018
VÝSTAVA STARÝCH 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

9. 2. 2018
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Film Česko / Slovensko / Polsko, 2017, drama,
komedie, 115 min
19:00 Kinosál
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: J. Macháček, G. Míčová, A. Geislerová, V.
Svobodová, S. Remundová, aj.
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné
(2+2) 140,- Kč.
Předprodej v knihovně.

VÝTVARNÁ DÍLNA „nejen pro seniory“
každou středu
16:00 - 18:00 hodin v 1. patře MKS.
Kurzovné: 30,- Kč
Lektorka: Lucie Jílková

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
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
- 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

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
SMRKOVÉ S DOPRAVOU
ŠTÍPANÉ

790 KČ
OD 900 KČ

Technické služby Horní Slavkov nabízí smrkové palivové dříví
ve 2m délkách a dopravu vyvážecí soupravou s hydraulickou rukou
(dřevo lze skládat i přes plot). Cena paliva a dopravy do Horního
Slavkova je 790 Kč za prostorový metr včetně DPH.
Dále nabízíme omezené množství štípaného jehličnatého a listnatého
dříví (pouze závazné objednávky). Cena bez dopravy od 900 Kč
za sypaný metr včetně DPH.

objednávky a informace na tel. 724 090 270, Ing. Hoť
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inzerce
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www.rauschert.com

Skupina Rauschert je rodinný podnik, který není závislý na koncernech. Se svými 1200 zaměstnanci po celém
světě se zabývá výrobou technické keramiky, plastovými výlisky, Energetikou a strojírenstvím.
Pro náš tým v Horním Slavkově momentálně hledáme:

Obsluha a seřizovač
Vaše úkoly:
■ Obsluha a seřizování vstřikolisu na keramické
výrobky
■Výstupní kontrola výrobků
■Evidence skladových zásob hmoty
Váš profil:
■ Technické vzdělání. Vyučen/a nebo SŠ s maturitou
■ Znalost německého nebo anglického jazyka
výhodou
■ Znalost výkresové dokumentace a práce s měřidly
■ Uživatelská znalost práce na PC (MS Word, MS
Excel)
■ Řidičský průkaz (není podmínkou)

Nabízíme:
■ Zázemí silné a stabilní mezinárodní
společnosti
■ Jisté pracovní místo
■ Spolupráce v angažovaném týmu
■ Propracovaný systém zaměstnaneckých
benefitů
■ Moderní pracovní prostředí

Pokud splňujete požadavky na tuto zajímavou a různorodou práci,
těšíme se na vaší vyplněnou žádost!
Zašlete prosím vaše CV s motivačním dopisem e-mailem na info@rauschert.cz
anebo poštou na:
Rauschert, k.s., Kounice 603, 357 31 Horní Slavkov

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

Rádi nabídneme
i Vaši nemovitost
našim klientům
Horní Slavkov, okr. Sokolov
Pozemek, 1 577 m2
299 000 Kč
Pozemek, v současné době vedený
jako trvalý travní porost, je
schválený územním plánem k
zástavbě vesnického typu. Velice
klidné a slunné místo...

• 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

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