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Redakce Loketských listů spolu se starostou Ing. Zdeňkem Bednářem
přeje všem občanům města Lokte příjemné prožití vánočních svátků.
S l o v o s ta r o s t y o b č a n ů m
Blížící se Vánoce vedou většinu lidí k zhodnocení toho, co se za uplynulý rok povedlo nebo nepodařilo. Ani
já nejsem výjimkou, a proto bych si dovolil stručně shrnout dění v Lokti v letošním roce a seznámit vás s tím, co
nás čeká v roce následujícím.
Jednou z hlavních výzev byly priority ve firmě Loketské městské lesy s. r. o., kde došlo ke konsolidaci hospodářské situace. Právě díky tomu umožnily odvody
z LML podat žádosti o dotace na jednotlivé investiční
akce.
Letitým strašákem byl stav pěší zóny, které město vrací po letech svůj historický ráz (mění se splašková kanalizace a buduje se též nová dešťová kanalizace). Z hlediska komunikací motoristé jistě přivítali nový povrch v tzv. průhonu a chodci naopak nově opravené chodníky ve Sportovní ulici. Z hlediska dostupnosti byla úspěšná dotace na sanaci
u Městského hřbitova v Lokti, kde v nejbližších dnech

dojde již k zahájení stavebních prací. V následujícím
roce bude celá tato akce kompletně dokončena a vyřeší se letitý problém propojení města a Finských domků.
Jako další prioritu vedení města bych označil školství,
kde dokončujeme práce na zateplení a výměně oken
Mateřské školy a Základní umělecké školy ve Sportovní ulici, totéž se děje v Základní škole T. G. M., kde finišují rekonstrukce a dochází tak k zásadní změně. Mateřská škola na Tyršově náměstí dozná rovněž opravy
vnějšího kabátu a výměny oken. Fasády škol, oprýskané, léta neopravované, budou konečně důstojné našemu
historickému městu. Na druhou stranu mě velice trápí neustálá hrozba ze strany kraje nad zrušením středního školství v Lokti. Město podniklo maximum kroků ke změně tohoto stanoviska kraje a mohu vám slíbit,
že další kroky budou následovat tak, aby krajské zastupitelstvo 12. prosince celou záležitost uzavřelo ve prospěch SPŠ Loket!

Aktuálně také zmíním, že s městem Sokolov jednáme
o povolení odstřelu přemnožených divokých prasat,
vyskytujících se v lokalitách Finské domky, Sad Míru
a Mírová ulice.
V příštím roce nás čeká dokončení pěší zóny, dokončení havarijního stavu v Nádražní ulici a finální povrch
v Nádražní ulici, kde dojde, po odkoupení pozemků od
Českých drah, k přípravě k vybudování parkoviště. Ve
Sportovní ulici nás čeká pokračování oprav chodníků
a přeasfaltování povrchu komunikace směrem ke kotelně. Zkrátka nepřijdou ani sportovci, fotbalové hřiště se
rozšíří o sektor skoku dalekého, vržiště na kouli a hřiště na beach volejbal.
Vážení občané, v tento předvánoční čas bych chtěl vám
i vašim rodinám popřát krásné prožití vánočích svátků
a úspěšný vstup do nového roku 2014. Věřím, že ten bude pro nás všechny stejně tak úspěšný, jako ten letošní.
Ing. Zdeněk Bednář, starosta

Tělovýchovná jednota Loket a Městský úřad Loket pořádají ve středu 1. ledna 2014 v pořadí již 29. ročník Novoročního
běhu. Závodní kancelář bude otevřena od 13.15 hodin v budově loketské radnice. Start všech účastníků je plánován na
14. hodinu. Zváni jsou všichni příznivci běhu jakéhokoli věku, kteří se chtějí na Nový rok pobavit se stejně naladěnými
lidmi, rozhýbat své tělo, zmožené vánočními oslavami, a v neposlední řadě zahájit celý nový rok pohybem. V loňském
roce se sešlo rekordních 170 účastníků, přiblížíme se v 29. ročníku k hranici 200 startujících?
Za pořadatele Mgr. Rudolf Flaška

Foto: Ladislav Renner, fotograf a cestovatel
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Komentář k výběrovému řízení na
zimní údržbu města Loket
Město Loket v loňském roce vypsalo výběrové řízení na centrální úklid města, včetně zimní údržby a správy o zeleň, na čtyři roky. Do tohoto řízení se tehdy přihlásily tři firmy, z nichž žádná nedodržela požadavky zadání soutěže, a tak musela být tato soutěž bohužel zrušena. Vedení města tedy rychle reagovalo a vypsalo dvě dílčí soutěže na jednoroční zimní údržbu a na sezónní sekání zeleně. V letošním roce rada města diskutovala možnosti opětovného vypsání tzv. velkého výběrka, ale vzhledem k blížícím se komunálním volbám se rozhodla nezatěžovat případné nové zastupitelstvo smlouvou, překrývající více, než z poloviny, období příštího zastupitelstva,
a tak rozhodla jinak. Vypsala výběrové řízení na zimní
údržbu v rozsahu dvou let a vypíše opět jednoroční výběrové řízení na údržbu zeleně v příštím roce. Dvouletou
zimní údržbu s ohledem na skutečnost, že komunální volby budou na podzim a těžko by nové zastupitelstvo hledalo řešení, jak zajistit svou první zimu. Tohoto výběrového
řízení se zúčastnily opět tři firmy a rada města nominovala hodnotící komisi, které předsedal opoziční zastupitel (p. Švehla ODS), aby to bylo fér. Zároveň chtělo město
předejít v poslední době tradičnímu nešvaru, kdy jediným
kritériem pro hodnocení je cena (bývá často „podseknuta“, což se následně projeví v lajdáckém přístupu vítěze
a problematickém vymáhání smluvních služeb městem),
a tak byl podrobně stanoven rozsah prací a kritériem hodnocení tak byla z 50 % cena a z 50 % kvalita nabízených

služeb. Hodnotící komise naprosto transparentně obodovala předložené nabídky a všechny materiály zveřejnila na webu města, včetně bodových tabulek jednotlivých
hodnotitelů. Výsledek vyzněl jednoznačně ve prospěch
firmy Služby MaSS, s. r. o. Loket (a to i v případě hodnocení opozičních zastupitelů v hodnotící komisi!). Je pravdou, že nabídka této firmy nebyla nejlevnější, ale je třeba
zároveň říct, že nejlevnější nabídka (AVE Praha) skončila až třetí. Nemám jediný důvod nevěřit hodnotící komisi, ve které byl starosta, správce městského majetku nebo
dva opoziční zastupitelé a další, že by vybrala špatně. Také
proto rada města na svém jednání výsledky potvrdila a na
téže radě ohlásil svoji rezignaci Luboš Stehlík, který Služby
MaSS, s. r. o. Loket řídí, z důvodu střetu zájmu, tak, jak
avizoval dopředu. Není tedy pravda, jak napsala MF
DNES (pondělí 18. 11. 2013), že: „Opozice má o průběhu soutěže pochybnosti…“ Pochybnosti totiž nemá opozice, ale pouze a jen v článku citovaný pan Hlavsa (exstarosta ODS). Je pro mne s podivem, že žádné pochybnosti
pan Hlavsa nevznesl na veřejném jednání městského zastupitelstva 7. 11. 2013?! Místo toho, ve zmiňovaném článku, nařkne současné vedení radnice z: „… procesu dělby
kořisti.“, bez jediného pádného argumentu. Možná by se
příště měl, než takové nařčení vysloví, informovat u svých
kolegů zastupitelů, členů hodnotící komise, zvolených
rovněž za ODS.

Petr Zahradníček, radní Loket

> krátce
Termitský maškarní ples

18. ledna 2014 proběhne na hradě v Lokti od 19:30 hodin Termitský maškarní ples.
Podle pořadatelů se mají návštěvníci skutečně na co těšit. „Chystáme barmanskou
show (led show a fire show) a samozřejmě míchané drinky od nejlepších barmanů. Celou akci bude moderovat vyhlášený
rapper Matheus, který na plese též vystoupí. Připravujeme také tombolu, živou kapelu či soutěž v přehlídce masek. Už teď mohu
prozradit, že první čtyři masky, které vybere porota, získají zajímavé věcné ceny,“ sdělil pořadatel Jakub Neudert. Lístky za 220
korun si mohou zájemci už teď zakoupit
v hospodě U Gardnera v Zahradní ulici nebo v loketském infocentru. Rezervace jsou
možné na čísle 728 168 585.

Roční bilancování zastupitele Patrika Stangara
Milí Lokeťané!
Nevím jak je to možné, ale s každým
přibývajícím rokem mi připadá, že je
ten rok kratší a kratší. Máme tu Vánoce a s koncem roku i roční bilancování. Dovolte mi, prosím, pár slov jako
zastupitele a předsedy dozorčí rady
LML.
Za město Loket si dovoluji říct, že
tento rok je obzvlášť povedený. Po stabilizaci situace na Loketských městských lesích mám pocit, že většina zastupitelů táhne za jeden provaz a cítí většinu provedených kroků
jako skok k lepšímu. Toto si dovoluji odvodit z atmosféry na zastupitelstvu města a po vyjádřeních jednotlivých kolegů, když spolu samostatně diskutujeme. Na našem „rozkopaném“ městě je vidět, že se stabilizovalo financování městské pokladny
a ruku v ruce se získáním několika
dotací probíhá několik zásadních velkých i menších, ale neméně důležitých investic a oprav. Zatepluje se základní škola, mateřská škola ve Sportovní, MŠ Tyršova dostává nový plášť
o okna. Probíhá rekonstrukce kanalizace v pěší zóně, kde následné nové
kamenné zadláždění bude, troufám si

říct, „pecka“! Byla vybrána firma na
zhotovení větší části chodníku k Finským domkům. Tato cesta vede okolo hřbitova, kde byla zbudována vsypová loučka a na jaře bude, s posvěcením pana faráře Majkova, umožněno pohřbívání rozsypem. Některé věci se samozřejmě nepovedly nebo
se na nich pracuje a jen to navenek
není vidět. Dovoluji si zmínit Dvoranu a snahu o získání stavebního povolení na rekonstrukci ulic Tovární, Revoluční, Rooseveltova. Jsem často na
úřadě města a vidím, jak moc se tam
na tom všem pracuje. Zde platí, když
to funguje nahoře, funguje to i dole.
Velký dík patří starostovi města. Jeho
energie a zápal pro věc vybudí každého k nečekaným výkonům. Rada města se v minulosti nikdy tolik neradila a je mu jistě vekou podporou. Velký dík patří zaměstnancům městského
úřadu. Ti zpracovávají všechny možné i nemožné úkoly a sny. Hrad Loket, opět za velké sounáležitosti zaměstnanců pod vedením pane ředitele, pravděpodobně přesáhne magickou
hranici 100 tisíc návštěvníků za rok.
Zde bych ještě rád zmínil získání historických sbírek. Díky všem!

V období po změnách v roce 2011
někteří kolegové necítili důvěru v provedených krocích. Čas ukázal, že zvýšení odvodu z LML o několik miliónů
(na 15 mil./rok) do městské pokladny není na úkor kvality prováděných
prací v lese a ani nedochází k „drancování“ lesa. Toto potvrzují i provedené kontroly státní správy. Netěžíme na
100 % povoleného množství a vytváříme si tak rezervu pro případ kalamity nebo nenadálých událostí. Při tomto se daří obnovovat lesní cesty, vozový park a dokonce i investovat. Příkladem budiž nová štípačka a rozjezd
výroby palivového dříví. Touto investicí se podařilo i udržet zaměstnanost. Bez plného nasazení pana ředitele a personálu by toto nebylo možné.
Opět díky všem! Zatím se nám nedaří zlomit státní moloch a zvýšit prodej
rašeliny pro zdravotní účely.
Bez fungujícího okolí a podpory rodiny sám jednotlivec nedokáže nic.
Děkuji, že já toto mám a přeji všem
tento základ všeho bytí. Vážím si
PRÁCE druhých.
Přeji klidné Vánoce a šťastný vstup
do nového roku.
Patrik Stangar

> program hradu Loket
KONCERT VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO
- 14. PROSINCE 20:00, DOLNÍ BAŠTA,
VSTUP 100 Kč

> krátce
Poděkování

Chtěly bychom tímto poděkovat panu Josefu Gazdovi za uspořádání 2. memoriálu v kartách prší v rámci vzpomínky na pana Vnučka.
dcery Iveta a Eliška

Roháči zahrají v kostele

Poprvé v kostele sv. Václava v Lokti zahraje
skupina Roháči. Vánoční koncert se uskuteční 21. prosince 2013 od 18 hodin. Lístky jsou
k dostání v předprodeji v loketském infocentru či prostřednictvím Miloše Rybáře na telefonním čísle 602 133 857. Všem fanouškům
přejeme jen to nejlepší po celý rok 2014.
Miloš Rybář, člen skupiny Roháči

Domorodci.cz - zimní údržba

Článek o výběrovém řízení na zimní údržbu v Lokti, spolu s komentáři zastupitelů Miroslava Švehly, Jaroslava Hlavsy či Lubomíra Stehlíka najdete na zpravodajském webu
www.domorodci.cz.
Bc. Kristián Šujan
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> krátce
Vyšla kniha od Zbyňka Černého

Kniha Eliáš Dollhopf - Barokní malíř západních Čech od Zbyňka Černého vychází 310 let od umělcova narození a 240 let od
jeho úmrtí jako třetí svazek regionální edice MEMORIA. Monografie představuje život
a dílo tohoto nejvýznamnějšího regionálního
malíře doby pozdního baroka. Eliáš Dollhopf
(1703-1773), freskař, malíř oltářních obrazů,
portrétista a štafíř, se po více jak čtyři desetiletí svého plodného života podílel na výtvarné podobě desítek kostelů a svatyň západních
Čech. Usadil se v Horním Slavkově, kde si
postupem času vybudoval oblíbenou malířskou dílnu. Jeho životním dílem se stala fresková výzdoba kostela Zvěstování Panně Marii
v klášteře premonstrátů v Teplé, kam dodal
i několik pozoruhodných pláten, inspirovaných mimo jiné Rubensem. Podílel se rovněž
na výzdobě kostela Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Maří Magdaleny v Chlumu Svaté Maří.
Pro galerii tamních proboštů namaloval roku 1740 vynikající portrét Julia Franze Pelleta
de Hundt, cenný také průhledem do tehdejšího interiéru chlumského kostela. K mimořádně zajímavému dílu náleží také trojice antependií z Lokte, z nichž zaujme svou barokní sugestivností zejména antependium s motivem Posledního soudu, inspirované dobově
oblíbenou moralistickou literaturou, zejména pak Věčným pekelným žalářem Giovanni Battisty Manniho a Arcišelmou Jidáš kazatele Abrahama a Santa Clara. Eliáš Dollhopf,
dlouholetý purkmistr města Horního Slavkova, zemřel v roce 1773. Zanechal po sobě
rozsáhlé a pozoruhodné dílo, dokládající významným způsobem lokální výtvarnou i kulturní úroveň doby pozdního baroka. Prvním
svazkem edice MEMORIA byla v roce 2011
monografie o malíři a sochaři Franzi Grussovi (1891–1979), druhým v roce 2013 katalog portrétů z loketských sbírek „Zapomenuté tváře“. Všechny tituly najdete ve vybraných
knihkupectvích, turistických infocentrech
a kulturních institucích v Karlovarském kraji.
Lukáš Smola

Opětovné zahájení činnosti
mladých ochránců přírody
v Lokti

Mladí ochránci přírody (MOP) v Lokti opět zahájili svou činnost začátkem měsíce září a rádi by mezi sebe přijali nové členy. Kroužek se koná každé pondělí v nádražní budově.
MOP touto cestou děkují panu Lubomíru
Stehlíkovi a jeho firmě za bezplatný odvoz
nepotřebných věcí z klubovny. MOP děkují také Termitům u Gardnera za sladkou odměnu pro naše členy.
Blumen Fögel

Místní organizace Českého rybářského svazu Loket informuje

V roce 2014 proběhne ve druhé polovině února vstupní školení a zkoušky nových členů naší organizace. Prosíme zájemce, aby nás kontaktovali na e-mailové adrese
infoMOloket@seznam.cz. Informace o přesném termínu zkoušek budou zaslány poštou
v průběhu měsíce ledna 2014.
František Princ
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Kickboxeři z Lokte bojují a vítězí

V uplynulém období se klub věnoval pečlivé práci s mladšími ročníky a neméně pečlivě připravoval starší dorost na klubová i jiná vystoupení v rámci své
působnosti.
Zmiňme
namátkou kupříkladu dlouho připravovaný Galavečer v klubu Spirála
v Pšově nesoucí název Noc bojovníků. Zde se exhibičně utkali členové našeho klubu Daniel Bořek

a František Svoboda. Prvně jmenovaný, Daniel Bořek, absolvoval jeden zápas, který vyhrál po rozhodnutí rozhodčího. František Svoboda
absolvoval dva zápasy, kdy první zápas v Grapllingu (zápas bez úderů)
skončil jeho porážkou. Druhý zápas
v MMA však s přehledem vybojoval vítězství stylem KO po rozhodnutí rozhodčího. Hojná účast byla
docílena zejména díky účasti bojov-

níků z Horního Slavkova, kteří se
ve velkém počtu zúčastnili tohoto
klání. Zároveň trenér slavkovského
klubu působil coby hlavní rozhodčí
a výborným způsobem moderoval
celý Galavečer. Za tento hezký výsledek vděčíme také Luboši Hlaváčovi, trenéru obou zmíněných bojovníků z Kickboxu Loket, který je
celým večerem takticky vedl a neúnavně povzbuzoval.
F. S.

Projekt Záchranného kruhu v praxi mateřské školy
Letos na jaře se všechny učitelky zúčastnily semináře Záchranného kruhu k projektu „Včas umět
a znát, je napořád“ zaměřeného na
prevenci v oblasti dopravní výchovy, osobního bezpečí, běžných rizik
v každodenním životě, ekologie, požární prevence a chování v mimořádných situacích. Pro práci s dětmi získala každá MŠ krásné soubory didaktických pomůcek a her,
které hojně využíváme, a dětem se
moc líbí. Své znalosti si mohou ověřit i při práci na počítači díky interaktivnímu CD. Součástí souboru je
také CD se zvuky, kde se děti učí rozlišovat běžné zvuky a signály, upozorňující na nebezpečí. Prostřednictvím úkolů a her si děti osvojí nejen potřebné znalosti, ale také si procvičí vyjadřování, smyslové poznávání, schopnost řešit problém, paměť, pozornost a spoustu dalších poznávacích schopností. Jak vyplývá
z názvu projektu, včasné znalosti,
získané přiměřenou a zábavnou formou, jsou pro děti přínosem na celý
život.
Učitelky MŠ

Prosba učitelek mateřské školy
Vážení přátelé a majitelé psích
mazlíčků, vy, co tak nečiníte…
Prostřednictvím Loketských listů
se na vás obracíme s prosbou a naléhavou žádostí, abyste laskavě po
svých čtyřnohých chlupatých přátelích uklízeli jejich exkrementy (je to
koneckonců vaše povinnost).
Možná si neumíte představit, jak
obtížné je uhlídat děti na vycházce, aby nešláply do nevábně vypadajících hromádek. Jsou místa, kde

musíme děti neustále upozorňovat,
aby dávaly pozor kam šlapou, např.
na mostě přes Ohři za mateřskou
školou, na cestě za řekou, ale i na
sídlišti. Pevně věříme, že nás pochopíte a vyhovíte naší prosbě. Že
i vy sami si uvědomíte, že ty čtyřnohé němé tváře, které vám jinak přináší spoustu radosti, po sobě bohužel uklidit neumí, a že čistota ulic
a veřejných prostranství je vizitkou
nás všech. Děkujeme za pochopení.
Učitelky MŠ Sportovní
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Ze života Základní školy v Lokti

Zatímco práce na škole v T. G. M. nabírají na obrátkách a budova s novými okny se nám pěkně vybarvuje, ani
žáci nezahálejí. Ti z 2. stupně si sice užili v říjnu pár nutných volných dní navíc, přesto stíhají sportovat, soutěžit
a samozřejmě se vzdělávat, protože klasifikace za 1. čtvrtletí se nezadržitelně blíží. A děti z 1. stupně jim ve sportu
a akcích zdárně sekundují. A že jim to jde!
Co se sportu týká, na kolbiště se vydali ti, kteří jsou zdatní v boji s pálkou a malým míčkem. Družstvo stolních
tenistů 1. stupně tvořili žáci 5. třídy Anežka Bartoňová, Tereza Slavíčková, Petr Vlasák, Pavel Radaušer, Pepa Wotzy. Vybojovali 6. místo. Druhostupňáci sestavili družstva dvě. 22. října se utkali se svými soupeři mladší žáci ve složení Andrea Jarošová, Štěpánka Potůčková, Josef Rubeš, Adam Volný, Tomáš Hromádko. O den později pak ti starší - Alena Rinková, Martina Halamásková, Radek Eichhorn, Alex Preivara, David Horvát. Přestože se ani jedno
z mužstev neumístilo na předních pozicích, pochvalu za bojovnost zaslouží všichni.
Žáci z 3. a 4. tříd prošli preventivní akcí zaměřenou na dopravní výchovu, zejména pak na cyklisty a jejich chování v silničním provozu. V teoretické části se společně s policisty věnovali nejen pravidlům, která musí dodržovat při jízdě na kole, či správné výbavě kola, ale povídali si také o tom, jak bezpečně zvládnout cestu do školy, že
pro chodce je určený chodník a pokud chtějí přejít silnici, po přechodu pro chodce, je-li poblíž, je to nejbezpečnější. Ale i na něm je třeba se chovat pozorně a dodržovat pravidla. Děti si zopakovaly dopravní značky a seznámily se s těmi, které ještě neznaly.
Třeťáci už teorii doplnili i praxí. Čtvrťákům zatím nepřálo počasí, takže praktická část byla odložena na prosinec.
Teorií pro cyklisty si na dopravním hřišti prošli i páťáci. Ve středu 13. listopadu odjeli s paní učitelkou do DDM
v Sokolově, kde absolvovali nejprve odborný výklad dopravních předpisů a poté i test. Ti nejúspěšnější mohli získat
průkaz cyklisty. Ze 14 dětí se to podařilo sedmi. Na závěr si žáci vyzkoušeli i jízdu na cyklotrenažérech.
24. října prožily všechny třídy 1. stupně projektový ovocný den. Ve škole v Radniční se celý den povídalo, vyprávělo, počítalo, vyhledávalo, tvořilo, tancovalo a taky to tam nádherně vonělo, protože se peklo, vařilo, a samozřejmě se také degustovalo. A to všechno velmi zdravě. Společným jmenovatelem celého dne totiž bylo ovoce
a hlavně vitamíny, které nám dává. 1. A si vybrala jablíčka a krom jiného děti vyrobily krásný strom z papírových
jablíček. 1. B zas pro změnu zatancovala švestkový taneček „Všecky švestky mají pecky, to si pamatuj…“ Druháci malovali hrušky a psali hruškové příběhy. Zbývající třídy si vybraly vitamíny všeobecně, třeťáci vymýšleli knihu receptů, 4. B degustovala a 5. třída mazala jednohubky. Na výrobu pomazánky zvolili páťáci kombinaci ovoce a česneku. Jestli si myslíte, že jsem zapomněla na 4. A, tak ne. Ta měla svůj ovocný den trochu později, protože jejich paní učitelka doma pečovala o nemocného syna. Když dorazila do školy, vybrali si čtvrťáci dýně a jablíčka a upekli úžasný štrúdlík.
Ani druhý stupeň nezahálel. Šesťáci se učili, jak se učit, deváťáci a osmáci přemýšleli, co dál po základní škole,
a rovněž žáci se pustili do soutěžení. Ale pěkně popořádku.
Přestup šesťáků z 1. stupně na druhý nebývá jednoduchý. Je to pro ně velká změna. Střídají se učitelé, učiva přibývá a je mnohem náročnější. Proto se výchovný poradce pan učitel Křivánek rozhodl pozvat mezi ně osobu nanejvýš povolanou, PaedDr. Zuzanu Ondrovou, která na sokolovské ISŠTE působí jako výchovná poradkyně a školní psycholožka. Ta si s dětmi povídala zejména o tom, jak se správně připravovat do školy, kdy je nejvhodnější doba se učit, poradila určité fígle, jak učivo zvládnout, a doporučila nevěšet hlavu, když to zrovna nejde, jak by si děti představovaly.
To deváťáci už v tomto směru mají jasno. Ti teď stojí před jiným problémem. Co dál, až skončí základku? Řada
z nich ještě nemá představu o tom, co by v životě chtěli dělat a studovat. Proto se společně s osmáky (ty to čeká za
rok, což uteče jako voda), paní učitelkou Grosmanovou a panem učitelem Křivánkem vypravili 25. října do Sokolova. V 10 hodin na ně čekal autobus, vypravený z ISŠTE Sokolov, a právě to byl cíl jejich cesty. Prohlédli si moderní budovu školy, vyslechli výklad o studiu na této škole, mohli se zeptat na všechno ohledně výuky a pak už se vypravili do sportovní haly, kde se konala výstava středních škol. Asi dvacítka středních škol, zřizovaných Karlovarským krajem, tu prezentovala svá zařízení, nabídku oborů, jednotlivé školy představily produkty své činnosti, výrobky a doplnily i informace o možnostech uplatnění na trhu práce. Na výstavě byli přítomni i potenciální zaměstnavatelé v rámci 5. ročníku Veletrhu zaměstnavatelů, i u nich mohli žáci získat potřebné informace. Věříme, že jim
tato akce v jejich budoucím rozhodování alespoň trochu pomohla. A soutěž, kterou jsem zmínila? Jde o Přírodovědného klokana. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Jejím cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. V kategorii Kadet soutěží žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty osmiletých gymnázií, řeší 24 soutěžních úloh. Soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených možností. Na závěr se zasílají tři nejlepší
řešitelé, což byli samí deváťáci, vlastně pardon, samé ´deváťandy´: Sára Forsterová (70 bodů), Bára Makalová (66)
a Míša Zimmermannová (60). Blahopřejeme.
V listopadu se taky školili pedagogičtí pracovníci školy. Paní učitelka Jarošová pro ně zorganizovala v rámci prevence seminář s Mgr. Michaelou Veselou na téma školní nekázeň. Jako obvykle nás lektorka nezklamala. Úžasně záživně přednášela o možnostech správného řešení školní nekázně, jejím včasném odhalení či nácviku odolnosti vůči
agresivitě žáků. Poradila, jak si osvojit potřebné dovednosti, abychom školní nekázeň zvládli a naučili se efektivně
využívat jednotlivé kázeňské prostředky. Seznámila nás s diagnostickými technikami a poučila, jak si poradit i ve
složitých situacích. Odborná úroveň paní lektorky je velmi vysoká, její semináře velmi zajímavé, pestré a přínosné,
takže věřím, že získané informace učitelé využijí ve své praxi.
Žáci a zaměstnanci školy přejí všem co nejpříjemnější prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších a šťastné
a veselé vykročení do roku 2014.
Sepsala: Mgr. Lucie Žippaiová
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Elektroodpad - kam s ním?

Na odložení drobného elektroodpadu je v současné době k dispozici jeden červený kontejner, umístěný u základní školy v Radniční ulici, a E box, umístěný v radnici. U obou sběrných míst je
možné odložit i použité baterie.
Od prosince bude v Mírové ulici u telefonní budky občanům
města Loket k dispozici další červený kontejner, určený pro sběr
drobných vysloužilých elektrospotřebičů a baterií. Kontejner ve
spolupráci s Městem Loket umístí nezisková společnost ASEKOL, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení. Cílem
je ulehčit občanům třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem
sběru menších spotřebičů, které nejčastěji končí ve směsném odpadu, odkud se k ekologické recyklaci nedostanou. Objem nádoby je 1300 litrů; rozměr otvoru pro vhození je 30 x 50 cm, což
odpovídá standardní velikosti počítače. Do červeného kontejneru patří drobná elektrozařízení z domácností, jako jsou např. kalkulačky, kuchyňské roboty, rádia, drobné počítačové vybavení,
discmany, telefony a další. Nejnovější verze kontejneru má otočný buben a speciální box na baterie. Do kontejneru nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky. Elektroodpad větších rozměrů (ledničky, televize, monitory apod.) jsou
od vás povinni převzít zdarma v obchodech, kde jste si zakoupili nové přístroje, nebo je možné tyto spotřebiče odevzdat na fotbalovém hřišti ve Sportovní ulici, kde byl umístěn již druhý Edomek, a je zde možné odevzdat nejen drobný elektroodpad (televize, počítače, monitory, rádia), ale i lednice, mrazáky, pračky,
myčky, apod. Nepotřebná zařízení nemusí být funkční, ale musí být úplná, resp. musí obsahovat podstatné hlavní díly - nelze
odevzdat pouze části zařízení, neboť pak se nejedná o zpětný odběr elektrozařízení, ale o sběr a likvidaci odpadu. Sběrné místo
na fotbalovém hřišti je k dispozici vždy v úterý a ve čtvrtek od 16
do 18 hod. a v sobotu od 9 do 12 hod. (provoz zajišťuje Fotbalový klub Loket, kontaktní osobou je pan Michal Kolesnáč, tel. 737
141 236). Díky sběrným místům se můžete zbavit nefunkčních
a nepotřebných elektrozařízení, která rozhodně nepatří na černé
skládky u popelnic, kde hyzdí město.
V lednových Loketských listech bude vložen ODPADOVÝ
KALENDÁŘ MĚSTA LOKET, kde najdete všechny informace
o sběrných místech pro elektroodpady, termíny svozu objemných odpadů, nebezpečných odpadů, ceny za likvidaci odpadů,
četnost svozů atd.
První svoz objemných odpadů (nábytek, koberce apod.) pro
občany města bude ve dnech 17.-19. ledna 2014.
V čase předvánočního úklidu vám připomínáme umístění jediného kontejneru ve městě na nepotřebné šatstvo, textilie, látkové
hračky a obuv, který je vedle autobusové zastávky v Nádražní ulici u prodejny potravin JIP poblíž železničního přejezdu (nepotřebné věci vhazujte do kontejneru v igelitových taškách).
Stavební úřad Loket - úsek životního prostředí

Kácení dřevin rostoucích mimo
les – s povolením, nebo bez povolení?

Podle nové vyhlášky č. 189/2013 Sb. - § 3 písm. d), již není třeba povolení ke kácení dřevin v zahradách. Zahradou je podle §
1 písm. c) vyhlášky pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený
a nepřístupný veřejnosti (všechny tyto znaky musí zahrada splňovat současně!). Podmínky kácení bez povolení tedy nesplňují pozemky např. v zahrádkářských osadách, u rekreačních chat
a chalup, a živý plot se nepovažuje za stavební oplocení. Připomínáme také § 5 vyhlášky: Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu.
Ke kácení dřevin s obvodem kmene nad 80 cm (ve výšce 130 cm)
v neoplocených zahradách, zahrádkářských osadách nebo zahradách u rekreačních objektů (chaty, chalupy) je nadále třeba mít povolení. Od povolení je osvobozeno pouze kácení dřevin z pěstebních a zdravotních důvodů a tzv. havarijní kácení (jde o případy uvedené v § 8 odst. 2 a 4 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Otázku, zda jsou
ve vašem případě splněny např. podmínky havarijního kácení,
doporučujeme předem konzultovat s místně příslušným obecním úřadem, tj. Městský úřad Loket, odbor výstavby - p. Naděžda Doischerová, tel. 352 359 726.

Stavební úřad Loket - úsek životního prostředí
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Zprávičky ze ZUŠ – prosinec
Na konci října se uskutečnil 1. malý koncert, na kterém vystoupilo 8 žáků, publikum ovšem čítalo 30 diváků, kteří se jen tak tak vešli do našeho improvizovaného sálku v ZUŠ.
V pořádání malých interních koncertů budeme vzhledem k úspěšnosti i nadále pokračovat … Žáci ZUŠ
zabodovali v krajském kole pěvecko-hudební soutěže „Ostrovská veverka“. Lucie Šreinová byla vyhodnocena jako nejlepší interpret soutěže, získala 1. místo a společně

s Petrou Kriegerovou postupují do
celostátního kola „Brněnské brány“. Držíme palce! Eliška Dlouhá obsadila v kategorii nejmladších taktéž 1. místo, duo Šimon Pošta
a Jan Hlavsa 2. místo a duo Michaela Balážová a Helena Hanáková taktéž
2. místo ve své kategorii. Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za velmi úspěšnou reprezentaci naší školy… Navštívili jsme představení Pražského komorního baletu Pavla Šmoka
v Městském divadle v Sokolově.

Stromečkové zpívání
Na Štědrý večer, 24. 12. 2013 v 21 hodin před loketskou radnici vás zve loketský sbor
Cubitus na každoroční stromečkové zpívání koled. Jste rocker, folkař nebo vyznavač
punku či dechovky? Zpíváte jako anděl, jako blázen, jak zlatý slavík nebo jako když pes
vyje na měsíc? Zpíváte potají v koupelně, kamarádům u ohně nebo po půlnoci na plesech a zábavách? Nevadí, na štědrovečerní večer si před loketskou radnicí může zazpívat každý.
Přijďte si zazpívat koledy známé i méně známé, české i evropské. Přijďte popít městský svařáček a popřát si štěstí a zdraví se svými příbuznými, známými a přáteli. Všichni jste srdečně zváni.
Zpěvníček ke stažení najdete na stránce: www.cubitus.eu.
Jan Liebl, Cubitus

Pozvánka na akce ZUŠ
v prosinci 2013
Z
přehledu
akcí
vybíráme dvě, které byste si neměli nechat ujít. 8. prosince 2013
v 18:00 hodin můžete navštívit představení „Kačenka v říši snů“ v Karlovarském městském divadle. Vstupenky si můžete rezervovat v předprodeji
nebo v rezervačním systému Karlovarského divadla (vstupné činí 100 Kč).
17. prosince v 19:00 hodin přijďte do MěKS do Horního Slavkova na
Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby a jiné vánoční skladby v podání
orchestru pedagogů ZUŠ, pěveckých
sborů Jen Tak ze Sokolova a Cubitus

z Lokte a sólistů: soprán - Jitka Šulková, alt - Jana Hofmannová, tenor - Jan
Zapf, bas - Kamil Jindřich. Vstupenky jsou k dispozici v ZUŠ Horní Slavkov vždy ve čtvrtek od 10:00 do 17:00
hodin, v ZUŠ Loket vždy v úterý od
10:00 do 17:00 hodin. Vstupenky lze
také zakoupit v Kavárně MěKS během
otevírací doby.
Vážení přátelé, dovolte mi, abych
vám všem jménem celého pedagogického sboru ZUŠ popřál klidné a ničím
nerušené vánoční svátky, a příjemný
vstup do roku 2014.
Jan Zapf dipl.um.

Přehled akcí - prosinec 2013
1. 12.

18:00
18:00

Zahájení adventu Horní Slavkov
Zahájení adventu Loket

4. 12.

17:00

Koncert - MěKS Horní Slavkov

8. 12.

18:00

Kačenka v říši snů - Karlovarské městské divadlo 		
(vstupné 100 Kč)

11. 12.

18:00

Koncert - Kapucínský klášter Sokolov

12. 12.

18:30

Štědrej večer nastal - Atrium městské knihovny Loket

16. 12.
18:00
		

Itukova vánoční cesta (předvánoční výstava VO Loket
spojená s vystavením školního Betlému)

17. 12.
19:00
		

J. Jakub Ryba: Česká mše vánoční - MěKS Horní Slavkov
(vstupné 100 Kč)

7. a 8. prosince 2013
proběhnou vánoční městské trhy
Zájemci o místa pro svůj stánek se mohou hlásit místostarostovi Mgr. Rudolfu Flaškovi na čísle 605 049 187
nebo na e-mail
flaska.rudolf@seznam.cz.
Silvestr se, jako již tradičně, bude konat
na náměstí od 21:00 hodin.

Betlémské světlo v Lokti
Tradice Betlémského světla se začala šířit podle italské pověsti. Na jednu z křižáckých výprav se do Svaté země vydal jeden
mladík z Florencie. Ten přísahal, že když se
vrátí, donese i plamínek věčného světla. Po
třech letech, těsně před Vánoci, se opravdu vrátil společně s dalšími zuboženými
a zesláblými mládenci. Nesl zapálenou svíčku a všichni přísahali, že světlo je opravdu
z Betléma. Plamínek věčného světla se každý rok před Vánocemi rozsvěcí od věčného světla v Jeskyni narození v Betlémě. Odsud cestuje letecky do Rakouska a pak prostřednictvím vlaků do všech koutů Evropy.

Tento symbol pokoje a míru, představovaný malým chvějícím se plamínkem, při předávání ve vánočních dnech spojuje skautky
a skauty ze 14 zemí Evropy. Ti v předvánočních dnech roznášejí toto poselství svým
sousedům, příbuzným a známým i neznámým v duchu skautského zákona pomoci bližnímu.
Předávat lidem symbol vánočních svátků, Betlémské světlo, budeme dne 23. 12.
2013 od 17 do 18 hodin v Lokti na náměstí TGM u Sloupu Nejsvětější Trojice a ve
Sportovní ulici u Vánočního stromu.
Junák, středisko Jitřenka Loket

Město zajistilo nový mapový Geoportál
Město Loket zajistilo pro občany,
ale i pro širokou veřejnost, novou webovou aplikaci - mapový Geoportál,
který obsahuje mnoho užitečných informací. Jedná se o veřejný bezplatný
přístup k mapovým podkladům města, např. mapa s popisem čísel popisných, mapa Katastru nemovitostí s možností náhledu do ISKN, ortofotomapa, základní mapa a další. Do budoucna plánujeme doplňovat Geoportál o další mapové vrstvy, jako je územní plán, mapa občanské vybavenosti (městský úřad, školy,

pošta, policie, restaurace, hotely, turistické zajímavosti), účelové mapy
(dopravní značení, uzavírky komunikací, zimní údržba atd.), povodňový plán a další dostupné mapové údaje. Aplikace je dostupná odkudkoliv,
kde je internetové připojení na adrese:
http://www.geodata.cz/geoportal/mesto-loket.
Dodavatel systému doporučuje používat webový prohlížeč Google Chrome nebo Mozilla Firefox. Ovládání celého systému je velmi intuitivní
a zvládne jej bez problémů běžný uživatel.
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KARLOVY VARY

PRAHA

 t i s k , d i s t r i b u ce l e t á k ů

Prodej domu 6+kk po rekonstrukci, s nebytovým prostorem, venkovním bazénem
a snídaňovou zahrádkou v romantickém zákoutí u náměstí v Lokti.
Cena: 3,6 mil. Kč

 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
 v ý ro b a we b ov ýc h p re ze n t a c í

Kontakt:
telefon: 774 025 415
e-mail: mirka@loyd.cz

 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

Ing. Jana Voráčová  Ing. Petr Čolák
nabízí:

váš rádce
ve světě
reklamy
e-mail: info@zurnalmedia.cz
mobil: +420 739 544 445
w w w . z u r n a l m e d i a . c z

t7FEFOÓÞǏFUOJDUWÓt
t%BǪPWÏFWJEFODFt
t;QSBDPWÈOÓNF[Et
t%PVǏPWÈOÓFLPOPNJDLâDIQǲFENǔUǾt
;BQǲÓ[OJWÏDFOZ
Pracovní doba po domluvě i večer a o víkendu.
Loučky - Jalový dvůr 164, 357 34 Nové Sedlo, IČ 40541177

Tel. 

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

7 | RŮZNÉ

Loketské listy • prosinec 2013

Ak c e
7. 12. 2013-5. 1. 2014 - Hana Vyoralová
Zveme srdečně veřejnost na výstavu Hany Vyoralové a jejího ateliéru Leporello. Ateliér se specializuje především na
tvorbu z papíru. Nabízí autorský obalový design, originální 3D přání v jednoduchém grafickém stylu, papírové modely včetně tvorby pro děti jako leporela či papírové skládačky
a vystřihovánky. Ukázky si můžete prohlédnout na stránkách
www.leporello.cz.
Hana Vyoralová absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, obor nábytek, poté studovala na Mistrovské
škole uměleckého designu v Praze, obor hračka, loutka, maska. Během let 2000 až 2006 cestovala po Indii a v tibetském
exilovém klášteře Jonang Takten Phuntsok Choeling v Šimle
studovala a praktikovala učení Jonang Kalachakry. Mezi její
umělecké projekty patří například výstava keramiky v čajovně
Long-Life (Praha 1999) nebo výtvarné řešení interiéru včetně autorského dětského nábytku v jazykové škole Bumble Bee
(Praha, 1999–2000). První publikací bylo Papírové loutkové
divadlo (Portál 1993). Zajímavostí byla práce na prostorovém
leporelu o Luftbabě, které hrálo ve filmu Akumulátor I. a které poté vyšlo v nakladatelství Mht (1994). Mezi dlouhodobé
spolupráce patřily měsíční přílohy 3D vystřihovánek pro časopis Sluníčko (1996–2003). V loňském roce Leporello vydalo
jako samostatnou publikaci Vystřihovánky zvířátek s pohádkou. Prozatím posledním projektem Hany Vyoralové je spoluúčast na putovní výstavě Art on Washi Paper 2013, kde se sešlo devět umělců z různých zemí, které spojuje tvorba s využi-

v  kn i h o v n ě

tím japonského ručního papíru washi.
7. 12. 14:00 - Výroba Origami - výtvarná dílna Hany Vyoralové
Přijďte si pod vedením lektorky Hany Vyoralové vyrobit vlastní origami! Zveme vás na zahájení výstavy, spojené s výtvarnou dílnou. Vstup zdarma.
3. 12. 18:00 - Úvod do Bible – Chvála moudrosti
Biblické mudrosloví, reprezentované hlavně knihou Přísloví, bývá označováno za nejsrozumitelnější a nejvíce nadčasové texty Starého zákona. Jde však o literaturu, která je často
i velmi zábavná.
Přednáška Tomáše Kábrta z České biblické společnosti.
Vstup zdarma.
4. 12. 14:00 - Dílna č. 3 k Loketskému žurnálu
Tématem třetí dílny pro mladé tvůrce časopisu bude tvorba
komiksu. Co to vlastně komiks je, jak se odlišuje od běžných
časopisů či knih a jak komiks vytvořit, se dozvíte ve středu
4. 12. v dětském oddělení.
11. 12. 16:00 - To bude v knihovně nadělení !
Zveme všechny naše malé i velké čtenáře na vánoční „kabaretní“ setkání v knihovně. I k nám letos zavítá Ježíšek
a jistě přinese i spoustu dárků. Přijďte je s námi rozbalit
a strávit příjemné odpoledne do knihovny.

Půjčovní doba Městské knihovny v Lokti
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

10: 00 - 18:00
12: 00 - 18:00
12:00 - 18:00
12:00 - 18:00
zavřeno
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
Staňte se fanoušky našeho profilu na Facebooku
(http://www.facebook.com/mkloket).

Dovolujeme si vás upozornit, že v období od 23. 12. 2013 do 1. 1. 2014 bude knihovna zavřena.

12. 12. 18:30 - Štědrej večer nastal…
Městská knihovna Loket pořádá ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel ZUŠ Horní Slavkov/Loket vánoční koncert. Lucie Domesová bude vyprávět pohádku Jak se vánočka dala pojistit proti připálení, zazpívá DaD kvintet a zahraje nám malý komorní orchestr Varvary Divišové. Přijďte nasát vánoční atmosféru do atria knihovny.
Vstupné dobrovolné.
17. 12. 18:00 - Úvod do Bible – Goliáš oloupen
Známá vánoční píseň „Narodil se Kristus Pán“ se s rozšafností sobě vlastní zmiňuje o vítězství nad mocným nepřítelem. Toto téma je skutečně příběhům v Bibli velmi blízké.
Potěšme se společně jejich poselstvím i my.
Přednáška Tomáše Kábrta z České biblické společnosti.
Vstup zdarma.
PŘIPRAVUJEME:
16. 1. 2014 18:00 - Chebská křídla v souvislostech
Přednáška k nově vydané knize autora Luďka Matějíčka.
Příběh historicky prvního vojenského letiště v českých zemích a historie nacistické letecké továrny.
29. 1. 2014 18:00 - Promítej i ty – Na sever od slunce
Poslední lednovou středu vás zveme na projekci norského
filmu v rámci projektu Promítej i ty.
Mgr. Kamila Bartůšková

Milí návštěvníci knihovny,
přejeme vám krásné prožití vánočních svátků,
a co jiného bychom vám mohli popřát my - knihovnice - udělejte si při příjemných svátečních
večerech také čas na knihu. Těšíme se na setkání
s vámi v novém roce. Děkujeme zároveň vám všem, kteří knihovnu podporujete jak finančně, tak pomocí při organizování akcí. Nezapomínejte, že knihovna žije vašimi návštěvami, připomínkami
a zájmem.
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PRODEJ
VÁNOČNÍCH

STROMKŮ A KAPRŮ
V LOKTI

GARÁŽ č.p. 609
SÍDLIŠTĚ SPORTOVNÍ
AREÁL PARKOVIŠTĚ
TEL.: 773 777 496
PRODEJNÍ DOBA
OD 10 DO 18 HOD.

Naše okna prosluní Váš život

Bohemia Lignum - Dřevěná okna
Botanická 252/6 | 362 63 Dalovice
+420 355 328 030 | +420 608 605 013 | +420 355 328 050
firma@bohemialignum.cz | www.bohemialignum.cz

