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Amfiteátr „pokřtily“ ZUŠ band
a mužský sbor z Illertissenu

Skutečnou kulturní lahůdku
zorganizovala v neděli Komise
pro partnerská města v Lokti. Do
našeho amfiteátru pod hradem
pozvala žáky Základní umělecké
školy Horní Slavkov/Loket spolu s německým mužským souborem Männergesangverein z partnerského města Illertissen (tento mužský pěvecký sbor má více
než 140letou historii a v Lokti
koncertoval vůbec poprvé - svůj
um předvedlo 40 zpěváků ve věku
od 32 do 82 let). Ti všichni zde
představili několik pozoruhodných představení. Na začátek za-

zněly tradiční německé písně, posléze žáci ZUŠ předvedli taneční
choreografii a hru na rozličné hudební nástroje. V závěru koncertu
si všichni aktéři společně zahráli
a zazpívali německou verzi světoznámého hitu Hallelujah od Leonarda Cohena.
Do letního divadla pod hradem, které se pyšní novými lavičkami, dorazily desítky návštěvníků. Vstup byl zdarma. „Přesně takovéto akce tady potřebujeme. Jen mě překvapilo, že nepřišlo
víc loketských občanů. Vždyť právě tohle byla podívaná, při které

si mohl člověk při poslechu nádherné hudby odpočinout od dennodenního stereotypu a načerpat
novou energii. Hodnocení dnešního programu bych shrnul následujícím slovem – bravo!“ řekl Pavel Baše ze Sportovní ulice. Starosta města Zdeněk Bednář na
závěr ocenil znamenité výkony
všech účinkujících a rovněž přívětivé počasí. Jak uvedli návštěvníci, právě s počasím to bylo jen tak
tak. Jen pár minut po ukončení
představení se totiž strhla bouře.
Program německých hudebníků
zpestřili členové Komise pro part-

nerská města celodenní návštěvou
kláštera Teplá a slavnostním přijetím na hradě Loket.
Druhá polovina května byla
ve znamení ještě jedné návštěvy,
a to německého Klubu přátel a zástupců Partnerské komise Illertissen. O pochutiny z jejich stánku,
při příležitosti otevření kulturní
sezóny dne 25. 5. 2013, byl veliký zájem, o čemž svědčí 4 vytočené soudky piva ze zámeckého pivovaru Illertissen. K chuti loketským občanů přišly snad i typické bílé klobásy a křupavé preclíky.
K. Šujan, Mgr. J. Motlíková
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10. slet čarodějnic a čarodějů v Lokti
30. dubna 2013 se jich v amfiteátru
slétlo více než 200

Starosta města informuje
Rád bych informoval občany města Lokte, že od začátku dubna máme
k dispozici opět šest pracovníků na
VPP (veřejně prospěšné práce). Jako
první akce, pro Loket krásnější, byla
vybrána akce rekonstrukce schodiště
a přístupové cesty v parčíku u sochy
Goetha a za ZŠ TGM. Poté se pracovníci přesunuli na opravu chodníku a zábradlí od sochy sv. Jana Nepomuckého k odbočce na „Ostrov“
v Zahradní ulici. Následně budeme
za pomoci těchto pracovníků, kdy
větší část mzdy hradí stát, provádět
plánované nátěry kovových i dřevěných částí houpací lávky Zahradní-Revoluční.
Další pozitivní zprávou je to, že byly osazeny lavičky (10 kusů) v trase
od staré Sportovní přes tréninkovou
louku, dětské hřiště u rybníčků až po
část přístupové cesty do přírodního
divadla. V další etapě bude osazeno
ještě 15 kusů laviček, proto stále platí
výzva, směrem k spoluobčanům, že
mohou navrhovat místa, kam lavičku osadit. Jsou v provedení anti vandal - zabetonované v zemi.
Z investičních akcí připravujeme
přeasfaltování průhonu. Řidiče jistě

potěší kompletní vyfrézování a položení nového koberce. Naše město
taktéž zkrášlíme květinovou výzdobou na sloupech vedle autobusového nádraží.
Vztah LML – město Loket, díky
několikanásobnému zlepšení hospodaření, je na nejlepší úrovni od
změn, které proběhly. Policejní vyšetřování stále pokračuje a rekonstrukce účetnictví za rok 2011 se dokončuje. Momentálně byla oslovena
bývalá paní účetní k podání vysvětlení některých účetních operací.
Díky zvětšenému odvodu městu to bude znát na spoustě provedených drobných opravách a investičních akcích. A díky tomu si můžeme dovolit i akce většího charakteru. Asi největší je rekonstrukce pěší zóny, kde se tedy spojují finanční prostředky VSMOS –
- oprava kanalizace, města Lokte a rovněž se snažíme získat finance na zádlažbu z dotace. Akce proběhne od září 2013 do jara 2014, a to
tak, aby co nejméně utrpěli obchodníci. Ve věci proběhlo už i veřejné
projednání za účasti občanů bydlících v této části města.

Další z akcí, které se plánují, je
chodník ke hřbitovu. Zde je také
již zažádáno o dotaci. A velké úsilí se vynakládá do dokončení dokumentace na inženýrské sítě, s následnými povrchovými úpravami, na naše poslední tři velké ulice, tj. Revoluční, Tovární, Rooseveltova. Dále bych rád zmínil, že
na podnět některých občanů bude zřízena na Městském hřbitově
v Lokti vsypová loučka pro zesnulé. Jde o prostor s pěstěným trávníkem a esteticky vytvořeným a udržovaným okolím. Jde o anonymní
místa, přesto mají přesně vymezený
prostor tak, aby umožňovala přesné zaměření každé vsypové jamky.
O umístění každého zesnulého se
vede přesná evidence a místo lze
vždy přesně vytýčit dle zaměřovacích bodů.
Závěrem děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci Pálení čarodějnic a na Zahájení kulturní sezóny
v Lokti. Rovněž bych chtěl poděkovat LML za rekonstrukci hlediště,
která je velmi pozitivně hodnocena
všemi návštěvníky amfiteátru.
Ing. Zdeněk Bednář, starosta města

> ZUŠ H. Slavkov/Loket
informuje...
Vážení a milí přátelé,
v květnu 2013 jsme uspořádali několik
krásných koncertů, které jste si (jak věříme) nenechali ujít.
Dovolte mi, abych poděkoval všem pedagogům za přípravu a provedení koncertů i jiných akcí školy, které jistě povedou ke
zlepšení jména ZUŠ do budoucna.
V průběhu měsíce června probíhá přijímací řízení pro nové zájemce o výuku v ZUŠ, a to 10.,
11. a 13. června, vždy od 14.00 do
17.00 hodin, a to v Horním Slavkově
i v Lokti. Pokud vám uvedený čas úplně nevyhovuje, neváhejte nás kontaktovat (tel. 725 958 888, e-mail:
jzapf.zus@email.cz) a domluvíme se společně na jiném termínu. Rádi vám ukážeme prostory, kde vyučujeme a nabídneme
vám vyučované obory.
Na závěr dovolte malou pozvánku:
ZUŠ v letošním školním roce žije především projektem „Kačenka v říši snů“,
který měl premiéru 6. března 2013
v
MěKS
Horní
Slavkov.
Společně
se
Sdružením
rodičů
a přátel ZUŠ Horní Slavkov/Loket, okres
Sokolov, o.s. vás zveme na další představení „Kačenky…“, které se uskuteční 21.
června 2013 ve 21:00 hodin v loketském
přírodním amfiteátru. Od 19:00 hodin se
zde koná Velká večerníčková slavnost, jejímž pořadatelem je Městská knihovna
Loket, s níž dlouhodobě spolupracujeme.
Úplný program slavnosti najdete na webu
knihovny www.mkloket.cz.
Krásné letní prázdniny a v novém školním roce na shledanou.
Jan Zapf dipl.um.
Pozvánka na akce ZUŠ v červnu 2013:
- „Slavnost žáků PEV“ 3. 6. 2013 Horní
Slavkov
- „Závěrečný koncert ZUŠ“ 4. 6. 2013
v 17.00 v MěKS Horní Slavkov
- „Závěrečný koncert ZUŠ“ 6. 6. 2013
v 17:30 v rytířském sále hradu Loket
- „Koncert ZUŠ bandu“ 12. 6. 2013 v 16:30
na Mlýnské kolonádě v Karlových Varech
- „Koncert ZUŠ bandu“ 14. 6. 2013 v 15:30
na kolonádě ve Františkových Lázních
- „Závěrečný koncert tanečního oboru
ZUŠ“ 20. 6. 2013 v 17:00 v MěKS Horní
Slavkov
- „Kačenka v říši snů“ 21. 6. 2013 ve 21:00
hodin v přírodním amfiteátru Loket.

TELEFONNÍ ČÍSLA:
MĚSTO LOKET (352 359 725)
STAROSTA (352 684 053)
ODBOR MAJETKU MĚSTA (352 684 001)
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Využívání nádob na tříděný odpad

> krátce
ZUŠ Horní Slavkov vyhlašuje přijímací řízení
Základní umělecká škola Horní
Slavkov, okres Sokolov vám ve školním roce 2012/2013 nabízí vzdělávání v několika oborech:
- hudební (hra na zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku,
klavír, housle, klasickou i elektrickou
kytaru, keyboard, bicí nástroje, sborový a sólový zpěv, další nástroje dle
případného zájmu a domluvy), nově
pro vás připravujeme také předmět
„jazzový klavír“
- taneční (moderní, scénický tanec)
- výtvarný (plošná i prostorová
tvorba, malba, grafika, kresba, plastika, textilní tvorba, modelování, objektová a akční tvorba, studijní kresba
a mnoho dalších, výroba keramiky –
včetně výroby na hrnčířském kruhu).
Výuka se také rozšiřuje o předmět
„počítačová grafika“, do tohoto oboru
budou přijímány děti od 9 let a vyučovat jej bude renomovaný grafik
- přípravná estetická výchova
(propojení hudebního, tanečního
a výtvarného oboru v součinnosti
a návaznosti, jejím úkolem a náplní
je působit na dítě všemi výrazovými
a uměleckými prostředky, vycházejícími z daných oborů). Ve školním roce 2013/2014 bude vyučována od září 2013.
Přijímací řízení budou probíhat: v ZUŠ Loket – Sportovní 562
(areál MŠ) a v ZUŠ Horní Slavkov
- Školní náměstí 214, a to ve dnech
10., 11. a 13. června 2013 vždy v době od 14:00 do 17:00 hod. Přihlášky si
můžete vyzvednout osobně v kanceláři školy. Zájemci o výuku v ZUŠ, kontaktujte nás:
Horní Slavkov, tel.: 352 688 216, e-mail:
zus.h.slavkov@quick.cz.
Loket, tel.: 725 958 888, e-mail:
jzapf.zus@email.cz.
Přihlásit se mohou děti od 5 do 18
let i dospělí! Těšíme se na vás!

Plzeňský biskup ocenil
loketský sbor Cubitus
Letos si plzeňská diecéze připomíná 20 let od svého založení papežem Janem Pavlem II. K této příležitosti první plzeňský biskup, Mons.
František Radkovský, ocenil osobnosti a sdružení, které výrazně přispěly k naplnění i obohacení života věřících. Z jeho rukou převzali osobní poděkování a ocenění i zástupci loketského sboru Cubitus. Stalo
se tak 8. května v klášterním kostele
v Kladrubech u Stříbra za přítomnosti mnoha poutníků z Čech i zahraničí, včetně těch loketských,
v čele s p. farářem Jiřím Majkovem.
Přejme si, nechť v našem kostele sv.
Václava hudba zní i nadále.
Jan Liebl

Již třetím rokem platí pro občany města Loket stejné ceny
za odvoz komunálního odpadu (řada obcí v okolí ceny každým rokem zvyšuje). V obci je 23 stanovišť s nádobami na
tříděné odpady. Čím více odpadu občané vytřídí z komunálního odpadu do tříděného odpadu (papír, sklo, plasty),
tím méně zaplní své nádoby na odpad komunální (popelnice, u panelových domů kontejnery), a pak postačí popelnice vyvážet třeba jen 1x týdně. Za vytříděné odpady dostává
město finanční dotaci od a. s. EKO–KOM, jejíž výše je závislá na množství (hmotnosti) vytříděných odpadů. V dubnu
a v květnu byly odborem výstavby prováděny kontroly naplněnosti kontejnerů na tříděné odpady. Bylo zjištěno, že někteří obyvatelé do nich dávají kartonové krabice nerozložené a plastové láhve nesešlapané, a proto byly nádoby často
přeplněné, i když podle množství vytříděného papíru a plastu je na území Lokte umístěn dostatečný počet nádob. Vytříděný odpad je pak odkládán vedle nádob a vznikají „černé
skládky“, hyzdící veřejná prostranství, případně je již vytříděný odpad vhazován do směsného komunálního odpadu.
Město Loket za 4. čtvrtletí roku 2012 za vytříděné odpady obdrželo finanční dotaci ve výši téměř 127 tisíc korun. Za
1. čtvrtletí roku 2013 však obdrželo pouze ve výši jen
65 210,50 Kč! Na náš dotaz, ohledně výše dotace za 1. čtvrtletí, nám svozová společnost Marius Pedersen a.s. sdělila, že

> MŠ Loket aktuálně
V uplynulém měsíci měly děti v MŠ příležitost pozorovat jeden z nejúžasnějších zázraků přírody - proměnu housenek v motýly v tzv. motýlí zahrádce. Nejprve
jsme čekaly, až se housenky zakuklí, proběhne metamorfóza a poté, až se z nich začnou líhnout motýlci –
babočky bodlákové. Do této doby šlo jen o pozorování.
Teď už jsme jim musely také zajistit potravu. Tou byly
květiny a ovoce, umístěné do sítěné motýlí zahrádky.
Po pár dnech pozorování jsme motýlky vypustily do
volné přírody. Děti se s nimi loučily jen nerady a motýlkům se od nich také moc nechtělo, protože s odletem dost dlouho otáleli. Nakonec jsme jim zamávaly,
zazpívaly písničku a věříme, že tento zážitek přispěje
u dětí k získávání a prohloubení vztahu k přírodě.
Učitelky MŠ Loket

dotace nedosáhla předpokládané výše, což může být způsobeno menším objemem, resp. váhou (naplněnost nádob
ještě neznamená vyšší hmotnost), ale především „čistotou“
odpadu. Svozová společnost nám poskytla fotodokumentaci, pořízenou 1. května 2013 v Lokti - pohled do několika
nádob na tříděný odpad - sklo. Vzhledem k tomu, že do nádob někteří občané dávají předměty, které do „skla“ nepatří, je nutné takto znečištěný odpad uložit na skládku, neboť
jako „tříděný“ ho nelze použít.
Neukázněností některých obyvatel je pak znehodnoceno
úsilí a práce obyvatel, kteří odpad poctivě třídí. Na každé
nádobě na tříděný odpad je napsáno, co do ní patří a co zde
nelze odložit: Do nádob na sklo rozhodně nedávejte drátosklo, keramické výrobky (umyvadla, záchodové mísy, porcelán), autosklo, zrcadla atd. Apelujeme proto na vaši slušnost a zodpovědnost k životnímu prostředí - třiďte v domácnostech odpad!!! Papír, sklo, sešlapané PET lahve a kartony (krabice) od nápojů ukládejte do nádob na tříděný odpad a veďte k tomu i své děti.
Občané, kteří netřídí komunální odpad nebo uloží do nádob na tříděný odpad druh odpadu, který do nádob nepatří, porušují obecně závaznou vyhlášku města a může jim být
uložena i pokuta.
SÚ Loket, úsek život. prostředí - odpadové hospodářství

> krátce
Změny v programu hradu Loket
KONCERT INDICKÁ HUDBA - TOMÁŠ REINDL
- ELENA KUBIČKOVÁ - 15. červen 2013 v 19:30.
Vstupné: 50 Kč
FESTIVAL MITTE EUROPA-Wirbeley - Lidová hudba, která nezná omezení - 22. červen 2013
v 17:30
KONCERT DIDGERIDOO - ONDŘEJ SMEYKAL 12. červenec 2013 v 19:30. Vstupné: 50 Kč
KONCERT PRO TIBET - 27. červenec 2013
sepsal Roman Kvak
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„Kdybych nebyl přemlouván, nekandidoval bych,“
říká loketský zastupitel MUDr. Tomáš Bauer
Rozhovor s neurologem a měst- Vaše očekávání?
ským zastupitelem v jedné osobě,
Hodnotit by spíš měli loketští občas MUDr. Tomášem Bauerem,
né, tedy naši voliči, já sám sebe hodpřipravil Kristián Šujan notím strašně nerad. Vzhledem k odpovědi na předešlou otázku je mysJak dlouho již bydlíte v Lokti?
lím zřejmé, že jsem žádná očekáváPokud mě hlava neplete, tak skoro ní neměl.
15 let.
Na čem v současnosti zastupitelé
Kdy Vás napadla myšlenka kandi- nejintenzivněji pracují?
dovat do městského zastupitelstva?
Asi na projektu předláždění pěší
Nikdy. Kdybych nebyl přemlouván zóny.
a nakonec přemluven, nekandidoval
bych.
Má už radnice bezpečnostní systém, který by zabránil případně dalJak hodnotíte dosavadní působení šímu vloupání?
v zastupitelstvu, naplnila tato práce
Odpověď pro případného dalšího

zloděje - ano, radnice je hlídána několika okruhy infračervených a laserových čidel, které spolu s důmyslně rozmístěnými rotačními kulomety spolehlivě vyřadí z činnosti každého zájemce o noční prohlídku. Odpověď pravdivá - nemá, ale návrhy na
něj jsou na stole a realizace vítězného
bude velmi rychlá.

jekt by bylo třeba prostředků odhadovaných v řádu mnoha desítek milionů korun, a ty město nemá a mít
nebude - a pokud by je mělo, dostanou logicky přednost jiné projekty,
které jsou důležitější - konkrétně léta
slibované a pomalu připravované zasíťování Tovární a Revoluční ulice.
Sponzor, který by se objevil jako deus
ex machina a vše vyřešil, také není
Kandidoval jste za sdružení LO- v dohlednu, takže nám zřejmě DvoPATA. Proč už nejste jeho členem?
rana, na níž si vylámala zuby všechna
LOPATA byla kandidátkou nezávis- polistopadová zastupitelstva, jednou
lých kandidátů, kteří až po volbách spadne na hlavu (doufám, že ne dozjistili, jak diametrálně se mohou li- slovně). Na její místo se vysází trávšit jejich názory na povolební vyjed- ník, kde se budeme scházet a kochat
návání. A protože se mezery mezi se alespoň pohledem na Ohři...
nimi ukázaly nakonec jako nepřekoJste členem komise pro partnernatelné, bylo rozhodnuto, že já ani
můj tchán Mgr. Flaška již pod hla- ská města. Jaké akce se v rámci partvičkou LOPATY vystupovat nebude- nerských měst konaly? Jaké výhody
me. Což ale neznamená, že bychom z partnerství vyplývají?
Nedávno vystoupil v amfiteátspolu s ostatními bývalými kandidáty nemluvili, mračili se na sebe a ne- ru mužský pěvecký sbor z Illertissenu, dále mělo město Illertissen vedzdravili se.
le radnice u příležitosti zahájení kulCo kulturní sezóna, můžete přiblí- turní sezony stánek, chystá se tradičžit, na co se obyvatelé i návštěvníci ní Goethovské putování na sklonku
prázdnin a další. Partnerství, a nebál
Lokte mohou těšit?
Začal bych tím, na co se těšit nemo- bych se nyní říct i přátelství, přináhou, tedy na opery, na které se bohu- ší oběma městům možnost setkávání
žel nenašly finance. Těšit se naopak a poznávání se s lidmi, které by od
mohou na představení Shakespearo- sebe jinak dělily stovky kilometrů
vých Veselých paniček windsorských a odlišná historie i kulturní tradice.
v režii Jiřího Menzela, muzikál Jo- Což je již samo o sobě obohacující.
hanka z Arku, rychloprstého kytaCo byste vzkázal loketským občaristu Joe Satrianiho - asi největší tahák letošního léta, svérázné funkové nům?
Navázal bych na předešlou odpoJ.A.R, metalové alkoholiky z Německa Tankard a pro mě osobně zásad- věď - když jsem byl poprvé v Illerní kapelu Mňága a Žďorp. A taky na tissenu a procházel se po něm s panem Josefem Facklerem, udivilo mě,
nové sedačky s opěrátky.
jak se na sebe Illertissenští usmívaJaké lokality v Lokti jsou podle jí, zdraví se, zastavují na kus řeči. To
Vás zanedbávané, a jaké se naopak u nás - a nejen v Lokti - příliš nevidízměnily (poslední dobou) k lepší- me. Takže můj vzkaz je - usmívejme
se, i když třeba žádný konkrétní důmu?
Nyní je trochu v pozadí Sportovní vod k úsměvu nemáme. Nic to nestoulice, k lepšímu se jistě změnila cyk- jí a hned bude v Lokti lépe.
lostezka, mění se cesta od Finských
Na závěr jednu odlehčenou otázdomků a přírodní divadlo.
ku. Pracujete jako lékař v oboru
Stále doposud nevyřešený pro- neurologie. Nejen spoustu zastupiblém a stále ta stejná otázka - co telů, ale i občanů města, bolí občas
s Dvoranou? Co by se s ní mělo pod- hlava, ať už kvůli problémům doma,
z náročné práce, nebo třeba i z lidí
le Vás udělat?
Měla by se opravit, aby byla kolem. Jaký je podle Vás nejúčinnějozdobou a kulturním centrem nejen ší recept na tento problém?
Jít na dlouhou procházku po naLokte. To je zbožné přání nejen mé,
ale asi i většiny Lokeťáků. Realita je šich krásných lesích (ideálně s hrstí
ovšem úplně jiná - na takovýto pro- Brufenů v kapse).
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Milí začínající čtenáři!
V oddělení pro děti od května 2013 snadno najdete knížky pro vás,
začínající čtenáře. Knihy
s velkými písmenky jsme vyčlenili do zvláštního regálku, takže již
pro vás nebude obtížné tyto knížky najít. Srdečně zveme do knihovny
i vás, rodiče prvňáčků. Přijďte se seznámit s naší bohatou nabídkou
knih určených pro vaše děti. Ve fondu máme i knihy pro nácvik čtení
dle genetické metody.

Soutěž Lesy kolem nás:
Městská knihovna Loket ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary a se společností Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství
Karlovy Vary, vyhlásila již čtvrtý ročník výtvarné soutěže „Lesy kolem
nás aneb les je náš přítel i pomocník“.
V letošním roce se do soutěže znovu zapojili jak jednotlivci, tak obě
loketské mateřské školky a 1. stupeň základní školy.
Prostřednictvím výtvarné soutěže chtějí pořadatelé upozornit na význam lesa jako součásti našeho životního prostředí i jako místa, které
inspirovalo autory mnoha literárních děl. Výtvarné práce, které soutěžící odevzdají do 6. června, budou během letních prázdnin vystaveny v dětském oddělení Městské knihovny Loket. Vernisáž a vyhodnocení nejlepších prací proběhne 19. června od 15 hodin v dětském oddělení knihovny.
Tři vybrané práce z každé soutěžní kategorie postupují do finále v Krajské knihovně Karlovy Vary, kde při vernisáži výstavy, která se uskuteční 2. 10. od 16 hodin v sále knihovny, budou vyhlášeny
výsledky celé soutěže a vítězové. Ti získají odměny, které věnují Lesy
ČR. Oceněné práce pořadatelské organizace zveřejní na svých webových stránkách.

22 rybářů se zúčastnilo závodů,
déšť je neodradil

Dne 8. 5. 2013 se opět po roce konaly rybářské závody naší MO na RMV Velká
Anna. Pro závodníky bylo připraveno 10 hodnotných cen, o které se zápalem 4
hodiny soutěžili. Zúčastnilo se 22 rybářů, které neodradil večerní déšť a věřili, že
se počasí do rána umoudří. Tímto jim děkujeme za jejich účast. Zárověň bychom
chtěli poděkovat našemu sponzorovi RYBÁŘSKÉ POTŘEBY KARLOVY VARY RYBÁŘE. Z 22 lovců bylo 15 úspěšných a každý z nich ulovil několik ryb. Na prvním míste se umístil Jan Kopčo, na druhém Petr Vejřík a na třetím místě Kamil Jaroš. Věříme, že ti neúspěšní na naše závody nezanevřou a v příštím roce se opět zúčasní a poměří své umění s ostatními rybáři. Těšíme se na vaši účast v dalším ročníku 2014. Popis k fotografii: Uprostřed vítěz Jan Kopčo, vlevo Petr Vejřík, vpravo Kamil Jaroš.
František Princ, ČRS MO
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5. 6.–30. 6.
Výstava secesních vazeb
Zveme vás srdečně na výstavu
knižních vazeb období secese, zastoupena budou významná nakladatelství té doby – František Topič,
Jan Otto, Hejda
& Tuček, Jos. R. Vilímek aj.
Výstava bude zahájena v úterý 4. 6.
v 17 hodin.

14. června od 14:00 hodin v pátek
je všech malých i velkých trhovců
a blech svátek.
Místo konání bude na náměstí
kolem Trojičního sloupu a kašny!

21. 6. 2013 (19:00)
Večerníčková slavnost
Milí fanoušci Večerníčků a pohádek, zveme vás na Velkou večerníčkovou slavnost, která se bude konat v přírodním divadle. Ve světě
2. 6. (15:00)
čtenářů slavnostně přivítáme letoškoNIKLec - čtení a dílna pro děti
a rodiče
ní prvňáčky a za jejich pilnou práci
Zveme děti a rodiče na Lingvistic- v projektu Knížkou pro prvňáčka
ké pohádky a Záhádky – na čteje odměníme knížkou Radka Maní, hraní s textem, poslech hudby
lého a ilustrátorky Alžběty Skáloa také na výtvarnou dílnu. Pohád- vé „Všelijaké básničky, pro kluky
kovým světem Petra Nikla vás pro- a holčičky“. Vyhlásíme nejpilnějvede knihovnice Klára.
ší čtenáře a udělíme titul „Čtenář
Akce je součástí projektu Čtení dě- roku 2012“. A to nejlepší nakonec!
tem.
Přečteme a zahrajeme vám pohádku inspirovanou knihou Ester Sta11. 6. (18:00)
ré „Chrochtík a Kvikalka na cesÚvod do Bible: Ježíš a ženy
tě za blýskavým prasátkem“, která
Pozoruhodné ženy v Ježíšově rodo- byla letos oceněna jako nejkrásnějkmenu, životě a myšlení. Přednáší ší kniha v soutěži Zlatá stuha 2013
Tomáš Kábrt z České biblické spo- v kategorii výtvarná i literární část.
lečnosti. Atrium knihovny, vstup
Našimi zvláštními a milými hoszdarma.
ty budou žáci a učitelé výtvarného,
tanečního a hudebního oboru ZUŠ
14. 6. (14:00) - Blešák
Horní Slavkov/Loket, kteří se předBlechy nechodí nakupovat do
staví publiku se svým jedinečným
Kauflandu!!!
projektem Kačenka v říši snů…
Jako každý rok se i letos budou
U sta hromů, u sta hromů,
foukat trička, proto nechť si zájemblecha slídí kolem domů!
ci s sebou nějaké přinesou.
Chce si koupit řehtačku,
maximálně za kačku.
25. 6. (18:00)
Blecho, vydrž do června!
Úvod do Bible: Bůh, který se ptá
Na náměstí kolem kašny,
Proč se Bůh v Bibli tak často ptá
budou k mání knížky, brašny.
lidí? Že by něco nevěděl? Přednáší
Hračky, hry a drobné cetky.
Tomáš Kábrt z České biblické spoRoztomilé maličkosti,
lečnosti. Atrium knihovny, vstup
pro děti i velké tetky.
zdarma.
A že nemáš peníze?
Kamila Bartůšková
Nevadí – nebuď líná,
vykliď doma šuplíky a skříně.
Stánek si smontuj z bedny od vína,
a prodej své pracholapače!
Jsi-li bleška umělkyně,
přijď se předvést publiku.
Odmění tě jistě štědře,
drobnými do klobouku.

Půjčovní doba městské knihovny
Půjčovní doba (obvyklá po celý rok)
(dospělí, děti, uživatelé internetu a návštěvníci expozice knižní vazby)
Pondělí:
10:00-18:00
Úterý:
12:00-18:00
Středa:
12:00-18:00
Čtvrtek:
12:00-18:00
Pátek:
zavřeno

Sobota:
Neděle:

10:00-12:00 13:00-17:00
10:00-12:00 13:00-17:00

Kontakty
T. G. Masaryka 1, 357 33 Loket
Telefon: 352 684 229
E-mail: knihovna@mkloket.cz
Web: www.mkloket.cz
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Baníkovská U15 míří
do republikového ﬁnále

Žákovská kategorie U15, pÒsobící ve skupinÆ B ¢eské ligy žákÒ U15,
momentálnÆ svou soutÆž vede. SvÆÑenci trenéra Milana Gabrleho tak
stále potvrzují svou vysokou sportovní kvalitu a s 56 body mají pÑed
druhým Motorletem Praha náskok
dvou bodÒ, pÑed tÑetími Teplicemi
pak ÂtyÑ bodÒ. DlouhodobÆ výborné výsledky dokázali baníkovci zúroÂit také v polovinÆ dubna na ěnálovém turnaji Nike Premier Cupu
2013, kde v konkurenci dvaceti nej-

CHEB

lepších mužstev z ¢eska i Slovenska obsadili koneÂnou osmou pozici. Pokud sokolovští fotbalisté udrží své souÂasné postavení v tabulce,
mohou se tÆšit na ligové ěnále, které se ve dnech 12. a 13. Âervna uskuteÂní právÆ na sokolovském stadionu. Systémem každý s každým se
utká pÆt vítÆzÒ ligových skupin. Pro
sokolovskou kopanou by postup žákovské U15 do ěnálového turnaje znamenal velké ocenÆní za práci
s mládeží.

KARLOVY VARY

PRAHA

CHCETE BÝT VIDĚT?
NABÍZÍTE SLUŽBY?
PRODÁVÁTE ZBOŽÍ?

 t i s k , d i s t r i b u ce l e t á k ů
 g ra f i c ké n áv r hy, DT P
 m e d i á l n í p o d p o ra , P R , z p ro s t ře d ková n í i n ze rce
 v ý ro b a b a n n e r ů, p l a c h e t, b i l l b o a rd ů
 p o l e py a u to m o b i l ů

inzerujte v Loketských listech
tel.: 739 544 445,
e-mail: info@zurnalmedia.cz

 v ý ro b a we b ov ýc h p re ze n t a c í
 v ý ro b a p ro p a g a č n í c h a re k l a m n í c h p ře d m ě t ů
 co r p o rate i d e n t i t y
 o r i e n t a č n í a n av i g a č n í s ys té my

Stačí jednou zavolat!
84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

váš rádce
ve světě
reklamy
e-mail: info@zurnalmedia.cz
mobil: +420 739 544 445

až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

w w w . z u r n a l m e d i a . c z

LOKETSKÉ LISTY • Vydává Město Loket, 8. ročník, číslo 6/2013 • vychází 1. týden měsíci • náklad 1300 ks • zdarma • registrace: Ministerstvo kultury ČR pod č. E 12593 • redakce: T. G. Masaryka 1, 357 33 Loket,
11.5.2012 11:36:12
tel. 352 684 001, fax 352 684 208, email: mesto@loket.cz. Uzávěrka je vždy k 20. dni měsíce k03-93x65_CB.indd
před vydáním • grafika,1 tisk a inzerce: ŽURNÁL MEDIA a.s., tel. 354 597 403, e-mail: info@zurnalmedia.cz
Příspěvky do prázdninových Loketských listů posílejte nejpozději do 20. června 2013 na e-mailovou adresu Kristiána Šujana, a to kristian.sujan@centrum.cz
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> ZŠ Loket informuje

Exkurze se 2. května zúčastnily třídy 3. A a 3. B, 14. května po-

6. května se naposledy v rámci Školáčka přišli do školy podí-

tom 7. a 8.třídy, doplněné několika šesťáky. Poděkování patří

vat i s rodiči budoucí prvňáčci. Paní učitelky si pro ně připravi-

To to letí! Měsíc střídá měsíc a než se nadějeme, tenhle škol-

Karlovarskému kraji za dopravu i exkurzi zdarma.

ly stanoviště s úkoly. Na 1. stanovišti děti určovaly správný po-

ní rok bude už minulostí. Jsme tady už s předposledními zprávami o dění v naší školičce.

Deváťáky přišla 16. května v rámci gynekologické poradny

čet, na druhém počítaly slabiky, na třetím modelovaly geome-

proškolit MUDr. Bauerová. Připravenu měla řadu témat. Po-

trický tvar. U čtvrtého kreslily Áju a Fíka a na pátém skládaly

Ať se tělo i mysl rychle vzpruží, začnu sportem. 30. dubna

vídali si společně o antikoncepci, plánovaném rodičovství, po-

obrázky. Na šestém stříhaly geometrické tvary a u posledního

se v Horním Slavkově konalo okrskové kolo v minifotbalu. Náš

hlavních chorobách a jejich prevenci, o preventivních prohlíd-

na interaktivní tabuli řadily tvary podle velikosti. Na závěr ob-

tým vycestoval ve složení: brankář Robert Lonský, dále pak Ra-

kách či správné intimní hygieně. Přestože v těchhle oblastech

držely diplomy a odměny na památku a paní učitelky popřály

dek Rubeš, Jirka Nídl, Pepa Balog, David Horvát a Vítek Vojta.

jsou dnešní mladí již dost znalí, žádná informace není nikdy

jim i jejich rodičům hodně úspěchů a radosti při poznávání no-

Kluci hráli pěkně, moc se snažili, ale štěstí ani počasí jim tento-

na škodu. Beseda byla určitě přínosem a my paní doktorce moc

vého. Zároveň poděkovaly rodičům za pomoc na jednotlivých

krát moc nepřály. Přivezli zpět do Lokte 3. místo, ale pochvalu

děkujeme za čas, který našim dospívajícím věnovala.

stanovištích. No a poděkování za letošního Školáčka zaslouží

Na přelomu dubna a května ukončily prezentace připrave-

i ty, které ho pro děti připravily: paní učitelky Mgr. Eva Herdo-

Každý rok se na atletickém stadionu Baníku v Sokolově koná

ných modulů i naše PEERky. 26. dubna zavítaly do 4. třídy ve

vá, Eva Čudová, Mgr. Šárka Flesarová a Mgr. Petra Lillová. Ne-

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou. Letos proběhl již jeho 45.

složení Anička Křiklánová, Káťa Slavíčková, Ája Rinková, Ter-

jen ony, ale i my všichni ostatní (a samozřejmě i Ája s Fíkem)

ročník. Každoročně máme svá želízka v ohni jak v kategorii

ka Chudáčková, Martina Halamásková, Natálie Stracheová,

už se na děti v září moc těšíme.

mladší, tak starší. Ani letošní ročník nebyl výjimkou. 14. květ-

Natálie Skopalová, Sára Bílá a Eliška Krausová. Společně s dět-

na vyrazili do Sokolova mladší atleti, jmenovitě Christian Boši-

mi si holky povídaly, jaké jsou jejich představy o tom, jak zů-

ak, Vít Vojta, Dan Beránek, Jenda Zahradníček, Pavel Valenta,

stat v bezpečí. Zjišťovaly, jestli děti vědí, čeho by se měly vyva-

Pepa Jíra, Luboš Olah a Vašek Šíma. Připraveny pro ně byly dis-

rovat nebo jak se jeví samy sobě a druhým.

zaslouží v každém případě.

Sepsala: Mgr. Lucie Žippaiová

Žáci z Bad Köstritz týden v Lokti
V měsíci dubnu jsme již popáté přivítali v loketské základní

ciplíny: skok daleký a vysoký, hod míčkem a vytrvalostní běh

Modul pro 5. třídu prezentovaly: Ája Rinková, Štěpánka Šul-

škole žáky a učitele z Regelschule Hans Settegast v Bad Köstritz

– děvčata na 600 m a kluci 1000 m. Naše družstvo si svými vý-

ková, Anička Křiklánová, Káťa Slavíčková, Martina Halamás-

a vstoupili tak do dalšího roku vzájemné spolupráce a partner-

kony vydobylo 13. místo.

ková, Terka Chudáčková a Bára Makalová. Nejdříve pomocí

ství. Deset německých žáků přijelo se svými učiteli do Lokte,

Jejich starší kamarádi si zazávodili o den později, tedy

různých her navázaly kontakt s dětmi, představily jim techni-

aby se seznámili s naším krajem, s našimi zvyky, způsobem ži-

15. května. Disciplíny je čekaly téměř totožné, jen měli na-

ky, jak správně komunikovat. Pak se všichni společně věnovali

vota, aby poznali kulturní i přírodní památky naší země a v ne-

víc hod koulí a běhali – děvčata 800 m a kluci 1500 m. Výpra-

reklamě – jak se jí bránit, jak ji odmítat, jaké triky používá nebo

poslední řadě aby navázali nová přátelství s námi – žáky a uči-

va starších sportovců byla mnohem početnější. Tedy konkrét-

jaká jsou její rizika. Děti pak tvořily erb – profil třídy a každé-

teli ze Základní školy Loket.

ně: Pepa Balog, Jirka Nídl, Martin Pavlík, Honza Bečka, Dan

ho jedince. Na závěr holky připomněly důležitá telefonní čísla.

Program letošních výměnných pobytů je přizpůsoben téma-

März, David Horvát, Fanda Svoboda, Víťa Kruliš, z děvčat Ter-

Čtvrťáci i páťáci zaslouží pochvalu, pěkně spolupracova-

tu „Přírodu poznávat, přírodu prožívat“ a je finančně podporo-

ka Hlaváčová, Natka Chvojsíková, Káťa Slavíčková, Ája Rin-

li. Všechny PEERky pak chválíme za práci ve školním roce, za

ván Česko-německým fondem budoucnosti, Základní školou

ková, Anička Křiklánová, Terka Chudáčková, Barča Makalová

perfektní přípravu i prezentaci jednotlivých modulů. A podě-

Loket, Regelschule Hans Settegast, durynským ministerstvem

a Lucka Olbrichová. Klukům výkony stačily na 6. místo, děv-

kování patří i paní učitelce Radce Jarošové, která s děvčaty nad

kultury a městem Bad Köstritz.

čatům pak na 9.

přípravou modulů tráví opravdu hodně času.

V den příjezdu jsme hosty přivítali v loketské škole a ukázali

Duben bývá také tradičně vymezen pro projektový Den

V úterý 30. dubna proběhl již 10. slet čarodějnic a čarodě-

jim školní budovu. Po společenských hrách, které nám pomoh-

Země. Třídy 1. stupně ho absolvovaly 22. dubna. 1. a 2. roč-

jů v Lokti. Slétlo se jich letos v amfiteátru více než dvě stě. Če-

ly seznámit se, následovala turistická procházka historickým

ník se věnoval tématu LES, 3. ročník zkoumal LIDSKÁ SÍDLA,

kala na ně trasa plná úkolů, sladké odměny, opékání vuřtíků,

centrem našeho města, kterou paní učitelka Mgr. A. Zichová

4. ročník VODU a 5. ročník se věnoval ČLOVĚKU a ZDRAVÍ.

upálení čarodějnice i závěrečný ohňostroj. Hlavní organizace

obohatila o zajímavé informace z historie města.

Všichni by chtěli i prostřednictvím Loketských listů poděkovat

byla na bedrech školy, ale poděkování zaslouží i ti, kteří při-

Druhý den patřil jen a jen přírodě. Společně jsme vyjeli do

paní Dolinové za poskytnutí prostoru Archa Loket a zázemí,

ložili pomocnou ruku k dílu. Město Loket za finanční podíl,

zooparku v Chomutově, kde jsme měli možnost nejen zhléd-

které jim vytvořila pro opékání vuřtů.

SDH Loket, pan Michal Kolesnáč, ELPENO – pan Josef No-

nout nejrůznější zvířata, ale mohli jsme je i nakrmit. Na mls si

Druhý stupeň měl Den Země kvůli přijímacím zkouškám na

votný, pan Bedřich Nývlt, všichni učitelé, kteří se zapojili, PE-

tak přišli lachtani, velbloudi i zubři. Velmi dobrodružná byla

střední školy o pár dní později, konkrétně 25. dubna. Na šesťá-

ERky, které pomáhaly na stanovištích. A poděkování bezespo-

především safari jízda. Ke stádům nejrůznějších „kopytníků“

ky čekalo téma ODPADY, sedmáci v rámci tématu LES navští-

ru patří i všem těm, kteří i v tak nepříznivém počasí přišli v tak

jsme se dostali opravdu velmi blízko! Závěr našeho pobytu

vili výstavu v Sokolově, 8. ročník se věnoval ENERGIÍM a de-

hojném počtu.

v zooparku patřil hospodářským zvířatům. Návštěvou tamní-

vítka v rámci EKOLOGIE navštívila ČOV v Lokti a na besedu

V DDM v Sokolově se ve čtvrtek 2. května konalo okres-

ho skanzenu jsme se vrátili zpět do minulosti, do dob našich

si pozvala paní Naděždu Doischerovou z městského úřadu, od-

ní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Paní učitelka

předků, a poznali, jak blízko lidé a zvířata tehdy vedle sebe žili.

boru výstavby a životního prostředí, které bych také chtěla moc

Mgr. Petra Lillová vezla do Sokolova dvě družstva. V I. katego-

Ve středečních ranních hodinách, před výšlapem do pří-

poděkovat za zajímavé povídání.

rii, té mladší, soutěžili Anežka Bartoňová, Šárka Šťástková, Pa-

rody, dostali němečtí hosté možnost poznat, jak se u nás vy-

Teoretických přednášek o třídění odpadů zažily děti už ně-

vel Klášterka a Petr Vlasák. Ve II. kategorii naše barvy hájili Vít

učuje. Dvě vyučovací hodiny byli přítomni vyučování a sle-

kolik. Nic však nenahradí to, když to vidí na vlastní oči. To říká

Kruliš, Jiří Nídl, Eliška Fikartová a Michaela Zimmermannová.

dovali výkony svých českých vrstevníků. Po hospitacích jsme

paní učitelka Mgr. Šárka Flesarová a já s ní naprosto souhlasím.

Na všechny cyklisty čekaly 4 disciplíny: test z pravidel silnič-

všichni vyrazili objevovat v našem nejbližším okolí jaro. Ve

Proto také zařídila pro děti exkurzi do Černošína, kde jim pří-

ního provozu, jízda zručnosti, jízda na dopravním hřišti pod-

skupinách a s fotoaparátem jsme se vydali různými směry jaru

mo v provozu ukázali, jak se na třídičce odpady třídí, co za po-

le pravidel silničního provozu a první pomoc. A jak jsme do-

na stopě. Fotili jsme vše, co právě kvetlo, pučelo či se nějak

klady tam nacházejí, jak a kolikrát se dají některé odpady re-

padli? Mladší skončili sedmí ze čtrnácti a starší osmí z patnác-

hýbalo. Přitom jsme ušli i nějaký ten kilometr. V odpoledních

cyklovat. Děti cítily i zápach, který toto zpracování doprovází.

ti. Pochvalu zaslouží určitě všichni.

hodinách jsme pak fotomateriál zpracovávali na počítačích do
poutavých prezentací.
Nejvíce jsme se však těšili na čtvrtek. To jsme vyjeli do Prahy.
Prošli jsme ji a prohlédli si ty nejcennější památky a památná
místa našeho hlavního města - Pražský hrad, Chrám sv. Víta,
Karlův most, Malou Stranu, Staroměstské náměstí s orlojem
a v neposlední řadě Václavské náměstí. Nemohli jsme vynechat krátký pobyt v nákupním středisku a nějaký ten hlt ve
„fast foodu“ – ke spokojenosti nás všech. Pátek znamenal pro
německé hosty návrat domů. Obdarovali jsme je suvenýry, vyprovodili je na vlakové nádraží, předali si kontakty a rozloučili
se. Brzy se však opět všichni setkáme, neboť již poslední květnový týden za nimi vyrazíme do německého Bad Köstritz. Zvědaví, plni očekávání se už moc těšíme.

Mgr. I. Hamplová
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