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Zlatou svatbu měli v kostele na Silvestra
Dne 31. 12. 2015 oslavili Věra a Miroslav Haindlovi svou zlatou svatbu, svůj manželský slib
potvrdili v kostele svatého Václava v Lokti. Děkujeme panu faráři Jiřímu Majkovovi za krásný
obřad a vlídná a milá slova.
Děkujeme rovněž provozovatelům a personálu
restaurace Formanka za poskytnutí prostoru na
uspořádání hostiny zlaté svatby našich rodičů
Věry a Miroslava Haindlových, výborné jídlo
a super obsluhu. Přejeme spoustu spokojených
zákazníků.
Za rodinu a ostatní příbuzné
Monika Kubištová

Letošní ples v Lokti bude „zamilovaný“
Vstupenky za 260 Kč na pokladně hradu Loket

Novoročního setkání v německém Laufu se zúčastnili také Zdeněk Bednář s Petrem Zahradníčkem. „Bylo příjemné setkat se i v tomto městě
s panem Schmidtem, který léta žil v Lokti. Obě města plánují na letošní
rok v rámci oslav 700 let výročí od narození Karla IV. souběžnou výstavu
Karel IV. Loket a Lauf,“ sdělil Zahradníček. Foto zleva: policejní šéf Erich
Schmidt, starosta Zdeněk Bednář, místostarosta Petr Zahradníček, zemský
rada Helmut Reich.
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Termiti pořádají 3. ročník Maškarního plesu
Letos vás čeká velmi zábavný program plný hudby,
tance a smíchu.Večerem vás bude provázet Arnošt
Frauenberg, komik - stand up show, který je znám
především z pořadu NaStojáka. Hradní brány hradu
Loket se otevírají od 18 hodin. Samotný program pak

začíná v 19 hodin. Předprodej zahájen v Zahradní
hospůdce U Gardnera.
Rezervace na tel.č.- 606765831, 702143282. Všichni
jste srdečně zváni, masky a nejrůznější převleky jsou
vítány.
Veronika Krejčiříková

h r a d

l o k e t

19. března 2016 - koncert ZNC+HOUBA
20:00 
95 Kč
15. dubna 2016 - koncert Depeche mode revival + Queen revival
20:00
95 Kč
25. dubna 2016 - koncert BUTY
20:00 
rezervace od března

140 Kč
Roman Kvak

p o d ě k o v á n í
Chtěli bychom tímto poděkovat neznámému nálezci, který dne 30. prosince 2015
našel naše štěně německého ovčáka Jethra
v ulici Lužná a přivezl ho p. Provazníkovi na
Supí potok. P. Provazníkovi tímto také velice
děkujeme.
Zdeňka Kamenská

Z U Š

i n f o r m u j e . . .

V únoru nás čeká premiéra projektu „Maja“
v Městském kulturním středisku. Po dvou letech
tak diváci spatří zcela nový projekt ZUŠ, na kterém
se podíleli pedagogové všech vyučovaných oborů
ZUŠ (hudebního, výtvarného a tanečního). „Maja“
vypráví o obyčejné dívce, která se rozhodne studovat taneční konzervatoř, rodiče jí to však nechtějí
dovolit, ale ona si jde za svým cílem. Představení
doprovodí v podání ZUŠ bandu hudba skupiny
Abba, účinkovat budou žákyně tanečního oboru
ZUŠ a také žákyně pěveckého sboru ZUŠ a žáci
školní kapely. Kulisy a prezentace k představení
vytvořili žáci výtvarného oboru Loket. Vstupenky
na premiéru představení jsou k dispozici v ZUŠ
Horní Slavkov (pí Čedíková) a v ZUŠ Loket (p.
Rothbauer).
13. února 2016 srdečně zveme na již třetí ples
Základní umělecké školy Horní Slavkov. Zahájení plesu bude patřit orchestru Základní umělecké
školy Zušbandu pod vedením p. Marka Rothbauera, chybět nebude předtančení v podání žákyň
tanečního oboru ZUŠ Horní Slavkov, tradičně
budeme nabízet keramické dekorace z dílny výtvarného oboru v Lokti (letos mimořádně povedené) a také výtvarné práce žáků výtvarného oboru,
které budou moci vyzdobit i váš domov v případě
dražebního úspěchu. K tomu všemu mezi nás opět
zavítá perfektní chodovská kapela Alabalabamba.
Vstupenky na ples jsou k dispozici v ZUŠ Horní

Mladí ochránci přírody chtějí touto cestou
poděkovat za sponzorské dárky k Mikuláši
místní benzínce, která jim je poskytuje každoročně, dále Termitům a paní Švihnosové.
Rovněž děkujeme rodině Petra Adamce,
která se zúčastňuje úklidu akce „Den země“
a „Ukliďme svět“ a ostatním lidičkám, kteří
uklízejí během roku.
Moc všem děkujeme MOP Loket

a k t u á l n ě
Mirákl opět zazářil

Taneční skupina Mirákl reprezentovala naší
republiku na mistrovství světa v Polsku ve
dnech 8. – 12. 12. 2015 v kategorii Moderní
a Jazzový tanec. Členkami této skupiny jsou
i Veronika a Adélka Černých z Lokte.
Postup na mistrovství světa si Mirákl vybojoval na mistrovství ČR, kde obsadil první místo jak v jazzové formaci dětí, tak i ve formaci
moderního tance dětí. S choreografií s názvem
Wintonovy vlaky se pak Mirákl stal nejlepší
taneční skupinou roku 2015. V soutěži všech
tanečních skupin a stylů získal titul Mistr mistrů.
Z mistrovství světa si soubor v kategorii Moderní tanec přivezl 1. místo a titul Mistrů světa. V Jazzovém tanci skončila děvčata na 5.
místě.
Na úspěchu se podílelo i město Loket, které
poskytlo děvčatům finanční podporu a umožnilo jim účastnit se této vrcholové soutěže.

Jarmila Vojířová
Slavkov (pí Čedíková), dále v ZUŠ Loket (p. Rothbauer), v prodejně zdravé výživy „Zdravíčko“
na loketském náměstí a v Městském kulturním
středisku Horní Slavkov. Těšíme se na vaši hojnou
účast a přejeme vám perfektní zábavu jako každý
rok. Vstupné činí 150 korun.

V únoru 2016 Vás zveme na tyto akce:
3. února 2016		
vystoupení žáků PEV Loket 17:00 hodin
taneční sál ZUŠ Loket
11. února 2016 		
Maja, muzikálové předst.
19:00 hodin
MěKS Horní Slavkov
12. února 2016		
Maja, – dopoledne pro ZŠ a MŠ 		
MěKS Horní Slavkov
13. února 2016		
Ples ZUŠ			
19:30 hodin
MěKS Horní Slavkov
18. února 2016 		
Interní koncert ZUŠ
17:00 hodin
taneční sál ZUŠ Loket
25. února 2016 		
Interní koncert ZUŠ
17:00 hodin
sál Pluhova domu
Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

Přednáškový cyklus NPÚ

Národní památkový ústav zve na přednášku
Romany Riegerové Zaniklé kostely Sokolovska, a to 25. února 2016 od 18:00 hodin v sídle
pracoviště, Kostelní 81/25 v Lokti.
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Ze života SPŠ Loket
Do prvních dnů nového roku 2016 vstoupila Střední průmyslová škola v Lokti s velkou dravostí a elánem. Čeká nás v něm spoustu nových věcí a zážitků.
Nově jsme si opravili studovnu s internetovým připojením, kde budou moci žáci studovat, relaxovat
v odpočinkové zóně nebo čekat na autobus za špatného počasí. Také jsme zakoupili nové pomůcky,
které jdou ruku v ruce s novými trendy v informačních technologiích. Jedná se například o plotr, který
slouží pro tisk velkokapacitních barevných výkresů,
využívaný především ve stavebních předmětech.
Dále se jedná o skener, který je schopný nasnímat
prostorově těleso. Tento 3D obraz je pak přenesen
do 3D tiskárny, která byla zakoupena již dříve, a ta
vytvoří z plastu prostorový reálný model do velikosti 20 cm. Takto jsme si už vytiskli figurky, hrnky, píšťalky a busty některých učitelů. Nové pomůcky byly
zakoupeny také pro nově otevíraný obor telekomunikace. Jedná se například o IP telefony CISCO
pro moderní telefonování přes digitální internetové
linky, analogové telefony, které jsou v současnosti
jistě nejvíce využívány, minipočítače RASPBERRY,
ze kterých vzniknou digitální telefonní ústředny
a otočné i statické IP kamery.
V novém roce nás také potěšila návštěva radního
pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Karlovar-

Vyfoť a napiš!
Občané v Lokti
upozorňují na
závady a nepořádek
novou aplikací.
Novinkou v komunikaci mezi občanem a vedením
města se chlubí v Lokti. S pomocí aplikace „hlášení
závad“ mohou občané jednoduše a rychle upozornit
radnici na závady či nepořádky ve městě. „Na stránce http://hlaseni.loket.cz/ stačí vyplnit z počítače,
tabletu či chytrého telefonu jednoduchý formulář
NOVÉ HLÁŠENÍ. Následně mohou občané sledovat, jak s jejich příspěvkem radnice naloží,“ vysvětlil
tajemník Městského úřadu v Lokti Jiří Vávra.
Za celým záměrem stojí zastupitel Petr Adamec.
„Ani správa budov, ani vedení města a ani zastupitelé nemohou vidět všechny potřeby oprav, doplnění
mobiliáře či černé skládky, a proto je zde nástroj, který umožní občanům na toto upozorňovat a vznášet
své požadavky,“ uvádí Adamec s tím, že pro mnoho
občanů, kteří nechtějí z časových či osobních důvodů docházet se svými požadavky na město, je použití
nové komunikační platformy jednoduchou cestou,
jak své požadavky vznášet. „Zároveň mají určitou
kontrolu nad jejich plněním. Hlášení by měla zůstávat v aplikaci uložená a občan uvidí, zda se řeší nebo
ne, případně by se mu mělo dostat odpovědi jak. Je
jasné, že nelze vše řešit hned operativně a větší věci
bude třeba plánovat, ale podle mě z toho může být
dobrý podklad například pro plánování oprav a investic,“ myslí si Adamec. 
Kristián Šujan

ského kraje pana Ing. Edmunda Janische a paní Ing.
Jany Trantinové, vedoucí odboru školství, mládeže
a tělovýchovy, kteří popřáli učitelům hodně úspěchů v jejich další práci a informovali pracovníky
o dalších dlouhodobých záměrech kraje a zajímali
se o aktuální dění ve škole. Velmi je také zaujal již
zmiňovaný nový obor – telekomunikace. Je velmi
perspektivní a ideální právě ve spojení s informačními technologiemi, které jsou na naší škole již sedmým rokem. Vzájemné propojení těchto oborů nabízí uplatnění v praxi a dobré možnosti zaměstnání
v našem regionu i jinde.
S velkým úspěchem také proběhly oba dny otevřených dveří na naší škole, a to v pátek 11. 12. 2015

a v sobotu 9. 1. 2016. Zájem ze strany budoucích
žáků a jejich rodičů byl skutečně velký, a jak se říká
„dveře se netrhly„.
Rodiče i žáci si prohlédli budovu školy, třídy, ale
i školní jídelnu a domov mládeže. Učitelé i samotní
průmyslováci ochotně odpovídali na dotazy spojené s náplní a studiem jednotlivých oborů, jejich
požadavky a náročností a také s možnostmi jejich
uplatnění po absolvování školy. Akce byla doplněna tiskem na 3D tiskárně, kde jim učitelé teoreticky
předvedli jednak skenování objektů a pak i praktickou výrobu věcí a možnosti, které tato tiskárna
nabízí. Zájem našich budoucích žáků i rodičů nás
těší a zavazuje do dalších let. V současné době také
probíhají již tradiční projektové dny pro základní
školy. První z nich se konal ve čtvrtek 14. ledna 2016
a zúčastnili se jich žáci ze základní školy ve Staré
Roli. Žáci si při těchto dnech teoreticky i prakticky
vyzkouší různé činnosti, včetně nově zakoupených
pomůcek a práci tiskárny. Žáci dále absolvují znalostní kvíz, ten je vzápětí vyhodnocen a vítězové pak
získají drobné odměny. Očekáváme, že projektové
dny budou trvat do měsíce února. Přijdete příště
i vy? Budeme se těšit.
Za kolektiv pracovníků SPŠ Loket
Mgr. Alexandr Štěpnička

Známe vítěze soutěže Loketský Žurnál 2016!
7 mladých žurnalistů ve věku od 7 do 13 let přihlásilo do soutěže svá díla. Osobité časopisy různých
žánrů byly porotou hodnoceny z několika pohledů. Především byl brán ohled na jejich originalitu,
grafickou úpravu, nápaditost a také nesměly chybět
důležité povinné údaje, které by měl každý časopis
obsahovat. Oceněny byly časopisy:
1. místo: Světík (autoři Karolína a Jakub Vdovcovi),
2. místo: Jak se staví dům (autor Šimon Fiala)
Ocenění dále získaly časopisy Kozoroh (autorka
Karolína Štefková) a Otazník (autorka Káťa Vašáková a Veronika Kurková) a Loketský speciál (autorka Anička Motlíková). Všem oceněným gratulujeme!
Soutěžící jsou zváni již tradičně na jarní výlet do
Chebu na festival Chebské dvorky.
Časopisy přihlášené do soutěže byly zapsány do
fondu knihovny a lze si je absenčně půjčit.

Pojďte si zalyžovat do Horního Slavkova
Město Horní Slavkov provozuje lyžařský vlek,
a pokud bude dostatečně vysoká sněhová pokrývka, bude opět provozován jako v předchozích letech. Kvalita sněhové pokrývky sjezdovky
je zajišťována pravidelně sněhovou rolbou. Informace o provozu vleku naleznete na webových
stránkách města: http://www.hornislavkov.cz/
kultura-sport-volny-cas-turista/lyzarsky-vlek-/.
Provoz vleku též můžete sledovat pomocí on-line webové kamery na stránkách tohoto města
www.hornislavkov.cz.

Vlek naleznete za lesoparkem poblíž TJ Spartak nebo na GPS souřadnicích 50.1410233N,
12.7884911E.
Cena jízdného:
Děti:		
půldenní jízdné
40 Kč
		
celodenní jízdné
60 Kč
Dospělí:		
půldenní jízdné
70 Kč
		
celodenní jízdné
110 Kč
Jednotlivá jízda:			
10 Kč
Mgr. Martin Stark,
tajemník MěÚ v H. Slavkově
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„Můj syn i přítelkyně si zaslouží svatozář,“ říká zastupitel Patrik Stangar
Jak jste oslavil Silvestr? Zúčastnil jste se výročních
oslav Karla IV. v loketském amfiteátru?
Tři roky jsem pořádal se starostou a přítelkyní
oslavu Silvestra na náměstí. Řádně jsem tam pokaždé vymrzl, takže letos jsem se ohřál doma a uklidňoval pejska, který nezvládal bouchání rachejtlí. Za
letošní oslavy Karla IV., které započaly již Silvestrem,
jsem šťastný. Velký dík panu Zahradníčkovi. Toto
jsou akce, které město potřebuje.

Rozhovor s podnikatelem a zastupitelem Patrikem
Stangarem. Jak hodnotí politickou situaci v zastupitelstvu, jaký má postoj ke zřízení technických služeb
a jak pohlíží na hospodaření města?
Rozhovor připravila Dominika Pirklová,
FSS MUNI.
Od posledního rozhovoru s Vámi proběhly volby
a celkem zásadně se změnilo obsazení zastupitelstva,
co na to říkáte? A jak celkově vnímáte politickou situaci uvnitř zastupitelstva? Jak se Vám v novém kolektivu pracuje?
Dovolte mi na začátek popřát všem obyvatelům
Lokte, ať se jim v novém roce daří. K Vaší otázce:
Osobně nemyslím, že by se zastupitelstvo zásadně
obměnilo. Největší tahouni zůstali a k dílčí obměně
dochází pokaždé. Při každých volbách vzhlížím s nadějí, že se do ZM dostanou ti, kteří chtějí opravdu
pracovat a dají tomu čas, který se předpokládá. Bohužel tomu tak ve většině případů není. Nechápu ty
kandidáty, kteří se bijí o místo v zastupitelstvu, a pak
si ani nejsou schopni přečíst materiály na zasedání.
Vaří takzvaně z vody až na místě samém. Aby udělali něco navíc, to už nebudu ani komentovat. Je mi
z toho smutno.
Ve městě máte na starosti pracovníky VPP. Jak na
jejich práci reagují naši občané? Co s nimi plánujete
do budoucna?
Po pracovní stránce jsou velmi pozitivní. Ekonomika, kdy nám ÚP platí velkou část mzdových nákladů, je také paráda. Pouze jsem v poslední době
nabyl dojmu, že je špatně, že to dělá „Stangar“. Nabídl jsem tedy, že již tuto činnost vykonávat nebudu.
Po dohodě zastupitelů byla služba ponechána. Není
to jednoduché a sami jsme svojí drobnou administrativní chybou nekompromisně přišli o několik
desítek tisíc. To jsem zaplatil ze svého. Momentálně
se sbírají jednotlivé nápady, co dělat, a pak se určí
priorita, čím se budou VPP zabývat dále. Práce je na
několik desítek let dopředu. V lednu jsme vyřezali
zakoupený pozemek ve Sportovní ulici a po likvidaci
náletových dřevin se zlikvidovala černá skládka, která si v tomto porostu žila svým bobtnajícím životem.
Tipy na možné práce se přijímají i z řad občanů.
Prováděl jste práce na hřbitově, jak náročná je jeho
údržba a jaké práce se očekávají v tomto roce?
Ať to zní sebedivněji, hřbitov je moje srdeční
záležitost. Jsem pyšný na to, co jsme tam dokázali
a kam se hřbitov dostal. Po desetiletích téměř nulové údržby, za dob socialismu, zahájil tuto nelehkou
činnost pan Stehlík, tedy jeho firma. My jsme to posunuli zase o kus dál. Hřbitovy v Lokti i ve Dvorech
musí být nejlepší v republice. Udělám pro to maximum. V loňském roce se podařilo v další etapě
zlikvidovat neoznačené a nepoužívané hroby. Dále
se opravila přední a zadní brána s kusem plotu. Ve
Dvorech se pravá strana očistila od starých neoznačených hrobů, opravily se některé náhrobky a byla
provedena terénní úprava. Do té se vysadil nový
trávník. Bohužel někdo ukradl kus okapu a svodu,
to se samozřejmě také opravilo a zahájili jsme nátěr
plotu. V letošním roce bude v loketském hřbitově

Dal jste si na Nový rok osobní či profesní předsevzetí?
Víte, život je krásný, ale krátký. S přibývajícím
věkem si toto uvědomuji víc a víc. Myslím, že jsem
vstoupil do etapy života, kdy bych rád zvolnil. Pokud budu pracovat v takovém tempu, jako doposud,
život by byl krátký. Dlužím to i své rodině. Můj syn
i přítelkyně si zaslouží svatozář.

V souvislosti s pořízením technických služeb se řeší
vhodné zázemí, kde byste si takové prostory, popřípadě sběrný dvůr, Vy osobně představoval?
Ze všech zatím zmíněných možností bych osobně
rád viděl sběrný dvůr na pozemku bývalé „Inkrusty“.
Je to ideálně položené pro obyvatele města a stavebně schopné téměř k okamžitému použití. Prodejní
cenu, kterou jsem zaslechl, vidím jako blízkou mé
ochotě podpořit ji. Ale nebráním se dalším nápadům. Pokud by přeci jen zvítězila myšlenka TS, myslím, že je pozemek vhodný i k této činnosti.

Je nějaká oblast, která Loket trápí a na kterou se
chcete v novém roce zaměřit?
Je to téma investic a peněz. Peníze budou potřeba
na rekonstrukci Dvorany. Předláždění náměstí, kterému musí předcházet rekonstrukce kanalizace. Kéž
by se podařilo koupit a rekonstruovat budovu vlakového nádraží, kde by mělo vzniknout zázemí pro
loketské spolky a kroužky pro děti a mládež. Dále by
zde mohly vzniknout veřejné toalety pro narůstající
počet turistů ve městě. Pustili jsme se již do přípravy
parkoviště na místě bývalé výtopny v Nádražní ulici.
Bude pokračovat rekonstrukce chodníků ve Sportovní ulici a pracuje se na projektové dokumentaci
rekonstrukce inženýrských sítí ulic Revoluční, Tovární a Rooseveltova. Dlužíme chodník z průhonu
směrem k zastávkám a lokalitě Nad Hájovnou. Zde
město také výhodně zakoupilo pozemek a na něm by
měla vyrůst sportovní a odpočinková zóna. Dalším
tématem je i koupě pozemku pro sběrný dvůr a jeho
samotná výstavba. Také je rozpracován projekt na
rekonstrukci poslední části hradu – Severní palác.
A víte, kolik jsem toho nezmínil?! Teď se vrátím
k otázce technických služeb. Kdo umí počítat, zjistí,
že nemáme peníze ani na všechny investice a opravy.
Proč budeme zřizovat novou firmu? Druhé, velké
téma je podpora cestovního ruchu. Cítím i ve vedení města toto jako velmi aktuální. Dostali jsme se
do bodu, kdy je pro to třeba začít něco dělat. A již
vloni se začalo. Od zvýšení počtu kulturních akcí
na náměstí, typu trhů, adventů, koncertů, po zahájení prací na přestavbě náměstí. Potřebujeme udržet
střední školu, aby se změnili majitelé prodávaných
zavřených nemovitostí na náměstí a nejlépe, kdyby
přišel nějaký silný investor. Zatraktivněním podoby
města a zvýšením počtu kulturních akcí sleduji navýšení počtu turistů a zlepšení ekonomiky našich
živnostníků a podnikatelů.

Jak celkově hodnotíte stav městské kasy a hospodaření města?
Super!!! Jde to ruku v ruce s hospodařením v LML.
Myslím, že pan starosta a osvícené zastupitelstvo se
chovají tak, že takhle dobře jsme se ještě neměli. Samozřejmě s ohledem na potřeby města by bylo třeba
vyhrát v loterii.

Jaké máte plány do budoucna, co byste chtěl jako zastupitel prosadit?
Vše co jsem zmínil v předchozí odpovědi. A rád
bych, kdybychom pracovali týmově. Kdyby všichni
udělali něco nad rámec svých povinností. Ne jak
někteří, kteří neudělají nic, a pak mají ještě největší
chuť kritizovat a hledat mouchy. Ty mám nejraději.

proveden bezpečnostní a výchovný prořez stromů.
Ten bude většího rozsahu. I po menším větru je
hřbitov posetý suchými větvemi a nechci domyslet,
co by se mohlo stát, kdyby zrovna někdo tudy šel
ve chvíli jejich ulomení a pádu. Dále budou odstraňovány staré náhrobky. Ve Dvorech bude dokončen
nátěr plotu.
V jakém stádiu je výstavba sportoviště u jezu?
Setrvalý stav. Čekáme na novou šanci podat žádost
o dotaci.
Jaký máte postoj ke zřízení technických služeb?
Osobně nejsem zastáncem návratu socialistického
hospodářství. Nechápu, proč se v tom někteří shlédli. Sice je jiná doba, ale vzpomeňte si na to, jak fungovaly takové služby dříve, pod vedením města. Jsem
zastáncem tržního hospodářství a to fungovalo dobře, pouze nedošlo k dohodě o financích. To bychom
mohli za chvíli otevírat pod hlavičkou města třeba
i obchody ve městě. Další otázkou je, kde na to vzít.
Rozjet takovou firmu je o miliónech korun. Ve městě je tolik velkých témat, které potřebují obrovské
finanční krytí, že si myslím, při zdravém rozumu, že
na to přijdou i momentální zastánci vzniku TS.
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Dne 6. 1. 2016 byl v Městské knihovně Loket za účasti prvňáčků a jejich rodičů slavnostně zahájen 8. ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti. Ten
vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků
ČR. Městská knihovna ve spolupráci se základní školou Loket se do této celorepublikové aktivity pravidelně a se zájmem zapojuje. Projekt je určen žákům prvních tříd ZŠ, u kterých si klade za cíl rozvíjet čtenářské
návyky již od prvního ročníku školní docházky. Chceme probudit u dětí zájem o četbu a rozvíjet tak jejich
čtenářské dovednosti, mezi něž patří čtení s porozuměním, práce s beletristickým textem, posuzování,
hodnocení a sdílení čteného textu, utvoření vlastního

názoru. Důležité je pro nás také seznámit děti s knihovnou – nejen s jejím prostorem a knihami, ale také
s knihovníky, kteří budou jejich průvodci na cestě za
poznáním. Do projektu mají možnost se aktivně zapojit také rodiče prvňáčků.
S dětmi budeme pracovat do 17. března 2016 s knihou Evy Bešťákové „Statečný Zeb“. Jednou týdně se
sejdeme v knihovně či ve škole a společně si přečteme
kapitolu z této knihy. V druhé části každé hodiny děti
budou samostatně i ve skupinách pracovat na daném
úkolu, který bude přizpůsoben aktuálně přečtenému
textu.
Jak již je milým zvykem, oslovujeme do role předčítačů vždy určitou skupinu dospělých. V minulých ročnících předčítali rodiče a prarodiče prvňáčků a také

Z

O

z

k n i h o v n y

E

Ž

I

V

Takovou malou generálku Vánoc si naši žáci střihli
v úterý 22. prosince, než jim začaly vytoužené prázdniny. Děti z 1. stupně ozdobily svými výrobky dva
stromky, pan farář Majkov promluvil o Vánocích a pak
už si všichni i s rodiči v kostele zazpívali pár vánočních
koled.
Naši nejmenší žáčci zahájili 6. ledna již 8. ročník
projektu Knížka pro prvňáčka. Během úvodního povídání se seznámili s projektem samotným, s knížkou
a jejím příběhem a samozřejmě s hlavní postavou,
zebřím mládětem Zebem. Paní učitelka jim rozdala
deníčky, do kterých si doma vyplnili své údaje. Čtení
z knížky o Zebovi pokračovalo hned druhý den, kdy za
dětmi do školy přišel první předčítač, pan knihovník
Vladimír Kalný. Nejprve se dětem představil a krátce
promluvil o své profesi. Pomocí kontrolních otázek si
všichni zopakovali, co si zapamatovali z prvního setkání s knížkou. Pak už se pozorně zaposlouchali do
dalších příběhů malého Zeba. A pozornost opravdu
byla namístě, protože po čtení je čekaly úkoly, které
se k ukázce vztahovaly. Jeden, dobrovolný pak dostaly
děti i domů.
Naprostá většina dětí se těší na konec vyučování a na
to, až budou mít školu hodně daleko za svými zády. To
ale rozhodně neplatí o dětech z 1. a 2. oddělení družiny. Devatenáct z nich se rozhodlo, že chtějí poznat,
jaké to je ve škole v noci. A protože mají hodné paní
vychovatelky, jejich sen se jim splnil. V pátek 8. ledna
se nejprve společně s paními vychovatelkami vypravily
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na procházku po nočním Lokti. Prohlédly si vánoční
výzdobu města a zodpověděly otázky připraveného vědomostního kvízu. Přímo ve škole je pak čekala ještě
noční hra s baterkami, za kterou byly sladce odměněny. Po pohádce Letadla si děti samy nachystaly ve třídě
své místo na spaní a moc nadšené a spokojené ulehly.
Co se jim ve škole zdálo, kdo ví? Jisté je, že si děti i paní
vychovatelky nocování ve třídě v Radniční užily. A poděkování za to patří i paní Sismilichové, která s přípravou moc pomohla.
I na sport došlo. 8. ledna se v Horním Slavkově konalo okrskové kolo ve florbalu. Paní učitelka Jarošová
dala na 2. stupni dohromady 4 družstva. Mladší žáci
ve složení Zahradníček T., Vdovec J., Stařík J., Hlaváč
L. skončili třetí. Mladší žákyně Vdovcová K., Kržová
L., Kočová M., Sendrejová P., Konečná K., Kořánová
L. obsadily rovněž 3. místo. Družstvo starších žáků Horváth S., Boudyš L., Zahradníček J., Krieger D.,

zajímavé osobnosti veřejného i kulturního života
v Lokti. Letos bychom rádi dětem představili zástupce
různých profesí, kteří v Lokti pracují a žijí. Role předčítače se tedy ujme průvodkyně na hradě, kuchařka,
policista, hasič, galeristka, prodavačka a další. Úspěšné zvládnutí projektu si žádá mimořádnou odměnu!
Tou bude pro prvňáčky, jak už název projektu napovídá, knížka. A to ne jen tak ledajaká. Knihu vytvoří spisovatelka Klára Smolíková a ilustrátorka Bára Buchalová. Kniha je výjimečná tím, že je vytvořena přímo
pro letošní prvňáčky a nelze ji v běžné knihkupecké
síti minimálně 3 roky koupit. Tuto odměnu získají děti
na slavnostním zakončení celého projektu, který bude
součástí Velké večerníčkové slavnosti (pořádá MK Loket) dne 24. června 2016. 
Klára Rozsypalová
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Vojta V., Duong M. – přivezlo zpět do Lokte stříbro
za 2.místo a starší žákyně Jarošová A., Zajačková S.,
Princová M., Šreinová L., Kubíková B., Kriegerová P.
byly třetí.
Odbor komunikace Ministerstva obrany ČR ve spolupráci se 4. brigádou rychlého nasazení ze Žatce připravil pro žáky 2. stupně vzdělávací program s názvem
Příprava občanů k obraně státu. Ve čtvrtek 14. ledna se
žáci rozdělili do dvou skupin (6. a 7. ročník jedna skupina, osmáci a deváťáci druhá) a v 9 hodin se usadili
v připravených učebnách. I program probíhal ve dvou
dvouhodinových blocích. V tom prvním se dozvěděli,
jak funguje naše armáda, co je branná povinnost nebo
proč jsme v NATO. Pak si poslechli vyprávění účastníka mise v Afghánistánu. Ve druhém bloku bylo dětem
vysvětleno nebezpečí chemických havárií či zbraní,
dozvěděly se, jaká jsou protichemická opatření ochrany obyvatelstva, jaké jsou ochranné prostředky a jak
je používat. Ve druhé hodině pak byly děti prakticky
připraveny na situace, s kterými se samy mohou setkat – jak přivolat první pomoc, jak ošetřit poranění,
zlomeniny, zastavit krvácení. V podání vojáka zdravotníka v uniformě tyto informace a názorné ukázky,
jak zachránit kamarádovi život nebo jak se zachovat při
živelních pohromách, určitě vyzněly jinak než ve škole
při vyučování. Po dvou hodinách se skupiny vyměnily.
Dětem se program moc líbil, aktivně se do něj zapojovaly, za každou správnou odpověď navíc obdržely
odměnu. 
Za ZŠ Loket Mgr. Lucie Žippaiová

Karel Smolík: Jak to vidím
Dobrý den. Po delší odmlce jsem se rozhodl opět přispět
do Loketských listů svým pohledem na dění v Lokti.
Už jen proto,že občané do listů přispívají jen sporadicky a když už,tak je to opět děkování, což není na škodu, pokud je to na místě, ale může to naše komunální
politiky ukolébat a mohou podlehnout dojmu dokonalosti, nepostradatenosti a neomylnosti. Těch přívlastků
by mohlo být více, ale každý si může dosadit dle svého
vkusu.
Chci reagovat na rozhovory s novými zastupiteli. Rozhovor s Ing. Adamcem byl dobře vedený, odpovědi byly
promyšlené, dle mého gusta, takové názory a myšlenky
v zastupitelstvu potřebujeme . Zastupitel J. Novotný
docela dobře prezentuje názory občanských demokratů, má jasno, je otevřený, pravdivý. Mohl by být trochu
tvrdší, ale to nevadí, otrká se.Zdeněk Demeter mne

potěšíl s názorem na zimní údržbu a předpokládám,
že má stejný názor i na letní péči o město. Roman Moravec ve mně vyvolal dojem opatrného politika, který
teprve čeká na svou chvíli. Uvidíme.
A nyní pár připomínek k vedení města.
Nebylo by špatné, kdyby pan starosta lehce nastínil
ucelenou koncepci rozvoje města na delší období, ne
jen do konce mandátu. Malá vlaštovka se jeví v zadání zpracovat koncepci městské zeleně, zpracovatel je J.
Hlavsa.
Něco k zimní údržbě. Konečně zimní údržba byla zadána městské firmě Loketské lesy s.r.o. Nádhera, perfektní. Předpokládám, že se na tomto rozhodnutí shodla většina zastupitelů. Jenom mi trochu kazí dojem to,
že je najata, nenapadá mne jiný výraz, firma MaSS
s.r.o. jejímž jednatelem,majitelem a vlastníkem je p. L.

Stehlík, který je členem rady města, potažmo členem
Valné hromady Loketských lesů s.r.o. vlastně úkoluje
a kontroluje mimo jiné, jak je plněno zadání a plnění
úkolů zimní údržby. Střet zájmů už u nás v Lokti jen
otřepaný výraz. Úsměvné.
Ještě bych se rád přimluvil za loketské seniory, kteří již
několikrát na svá setkání pana starostu zvali, avšak bez
úspěchu. Mají toho dost na srdci.
Už jen heslovitě, pozvánka na jednání zastupitelstva
bývá vyvěšena většinou den předem, alespoň u nás na
náměstí, jedenkrát do roka by nebylo na škodu svolat
neformální hovory se zastupiteli v čele s p. starostou.
Výzva spoluobčanům, pište příspěvky, názory, aby LL
nebyly jen zpravodajem radnice. Loket je přece nás
všech. Děkuji a zas někdy nashledanou.
Loketský patriot Karel Smolík

6 | INZERCE

Loketské listy • únor 2016

Grafické návrhy

Grafické návrhy

Reklamní slogany

Reklamní slogany
Grafické návrhy
Tisk
ReklamníBillboardy
slogany

Tisk

Billboardy
Tisk
Billboardy

Video spoty

Video spoty

Inzerce

Inzerce
Video Polepy
spoty

Webové stránky
Inzerce Polepy

Webové stránky

Polepy

Webové stránky

Reklama, která není „mimo“.
Zajišťujeme cílenou reklamu - od internetové, po tištěnou.
Rádi Vám pomůžeme s propagací produktu či služeb.
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Zajišťujeme cílenou reklamu - od internetové, po tištěnou.
Rádi Vám pomůžeme s propagací produktu či služeb.
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3. 2. 18:00 KINO LOKET: PROMÍTEJ I TY
ThuleTuvalu - Grónské městečko Thule je nejseverněji obývaným místem na Zemi. Tuvalu je polynéský
ostrovní stát. Místa od sebe vzdálená více než jedenáct
tisíc kilometrů jsou však dnes osudově propojena. Tající led v Grónsku zvedá hladinu oceánu, který tak brzy
zaplaví nízko položené tichomořské ostrovy. Zatímco se
experti dohadují, jak změně klimatu zabránit, obyvatelé Thule a Tuvalu čelí už dnes jejím nezvratným dopadům v každodenním životě. Dokument zblízka sleduje
osudy několika místních rodin, které si uvědomují, že
jejich tradiční způsob života a obživy spěje rychlostí tajícího ledu ke změně.
Švýcarsko 2014, 96 minut, režie Matthias von Gunten.
4., 11., 18. a 25. 2. vždy v 10:00
Knížka pro prvňáčka
Pravidelná pracovní setkání prvňáčků s paní knihovnicí a hosty nad knihou Statečný Zeb. Po domluvě předem se mohou rodiče prvňáčků přijít na lekci podívat.
5. 2. 8:30 Nekoktám, čtu!
Místní kolo čtenářské soutěže pro 4. a 5. třídy ZŠ.
6. 2. 14:00 – 17:00
Suminagashi: výtvarný workshop
s Vincentem Bodrovem
Naučte se suminagashi neboli japonskou techniku mramorování papíru neboli malbu na vodu s hostujícím
výtvarníkem Vincentem Bodrovem, žákem Jarmily
Sobotové. Mramorované papíry se používají mimo jiné
pro dekorování knižních vazeb. Workshop se uskuteční
za laskavé podpory Ministerstva kultury České republiky.
VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO 8. 2.!
Jarmila Sobotová – Co život dal a vzal
Retrospektivní výstava legendární loketské umělecké
knihařky a jejích učedníků a přátel.
9. 2. 17:00
Vernisáž výstavy Miloše Löfflera
Kaleidoskop duše
Vernisáž výstavy obrazů a ilustrací karlovarského malíře, výtvarníka, 3D animátora a propagátora RAW výživy. Úvodní slovo: Vladimír Kalný, hudební doprovod:
skupina PRAMENY. Výstava se uskuteční za laskavé
podpory Karlovarského kraje.
10. 2. – 6. 3. VÝSTAVA
Miloš Löffler: Kaleidoskop duše
Výstava obrazů a ilustrací karlovarského malíře, výtvarníka, 3D animátora a propagátora RAW výživy.
Miloš Löffler (1974) se zabývá klasickou malbou, ilustrací (mj. díla významného karlovarského spisovatele
Jiřího Dostála) a 3D vizualizacemi. Spolupracuje s architektonickými ateliéry a designovými studii na tvorbě
projektů, vyučuje ovládání profesionálního software
v kursech pro ČVUT. Krom toho hraje na flétnu, trénuje bojová umění, sportuje a zabývá se RAW výživou
(viz přednáška 27. 2.). Výstava se uskuteční za laskavé
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podpory Karlovarského kraje.
10. 2. 18:00
1KINO LOKET: PROMÍTEJ I TY
Sejde z očí, sejde z mysli - Jaké je žít v léčebně pro
schizofreniky, kteří spáchali těžké zločiny? Režisér John
Kastner strávil osmnáct měsíců s pacienty i personálem léčebny v kanadském Brockvillu. Jeho nekriticky
pozorující kamera zachycuje běžný život na uzavřeném oddělení, každodenní rutinu, konflikty i občasná
milostná vzplanutí. Skrze rozhovory dostává divák
mimořádnou příležitost důvěrně poznat vnitřní svět
nemocných i okolnosti, které vedly k jejich hospitalizaci. Naděje na opětovný návrat do běžného života bývá
poměrně malá, přesto vnímavý personál dělá vše pro to,
aby se klienti opět osamostatnili. Podaří se zbloudilým
duším návrat zpátky do reality?
Kanada 2014, 87 minut, režie John Kastner.
11. 2. 18:00 Světy Bruce Sterlinga
Vladimír Kalný Vás seznámí s tvorbou vynikajícího
amerického spisovatele Bruce Sterlinga, jednoho z otců
cyberpunku, vizionáře a tvůrce nesmírně propracovaných vizí budoucnosti i světů minulosti. Autor je znám
knihami Schismatrix Plus, Oceán prachu, Mašina zázraků (společně s Williamem Gibsonem) a sbírkou povídek Vidím to jinak, ze které budeme číst.
13. 2. 14:00 – 17:00
Herní odpoledne nejen s Babou Jagou
Srdečně zveme všechny příznivce stolních her! Vyzkoušíme nové hry ve fondu knihovny – Hvězdokupy, Baba
Jaga, V Kostce! Stolní hra, Balanční hra. Těšit se samozřejmě můžete i na „stálice“ našeho herního nebe.
Vybírat lze z více než 100 her stolních, karetních, logických, strategických atd.
17. 2. 18:00
KINO LOKET: PROMÍTEJ I TY
Putinovy Děti 404 - V roce 2013 přijalo Rusko zákon
proti „propagaci homosexuality“ mezi mládeží. Mladí
gayové a lesby se tak stali „chybou systému“ a jejich
šikana získala posvěcení z nejvyšších míst. Internetová stránka Děti 404, kterou založila Elena Klimovová,
zveřejňuje vzkazy mladých lidí, kteří se kvůli své orientaci stávají oběťmi drsné šikany. Tvůrci filmu rozdali
několika těmto dětem kamery, aby natočily, jak žijí.
Autentické videodeníky prokládané rozhovory vytvářejí mrazivý obraz ruské současnosti. Zatímco Klimovová
je v Rusku perzekvována a tamní projekce snímku byly
rozehnány policií, na prestižním festivalu Hot Docs si
film vysloužil bouřlivé ovace a na českém QFF Mezipatra Diváckou cenu. Rusko 2014, 76 minut, režie Pavel
Loparev, Askold Kurov.
18. 2. 17:00 – 19:00
Regionální archeologické okénko
Tradiční výroční shrnutí nejzajímavějších archeologických výzkumů v Karlovarském kraji za uplynulý
rok. Vystoupí: Mgr. Filip Prekop (NPÚ Loket), Mgr.

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).

N A

Ú N O R

Michal Beránek (Muzeum Cheb), PhDr. Petr Krištuf,
PhD. (Katedra archeologie ZČU v Plzni). Organizátorem akce je Národní památkový ústav a krajská muzea
Cheb a Karlovy Vary.
21. 2. 10:00 – 12:00, 13:00 - 16:00
Knihařské řemeslo: Ozdobné krabičky
Druhá lekce dlouhodobého kursu Knihařské řemeslo.
Lekci tvorby ozdobných krabiček vede Bc. Kateřina
Brindzová. Pouze pro přihlášené.
23. 2. 18:00
Úvod do Bible: Nic nového … nebo přece?
„Je něco, o čem lze říci: Hleď, to je cosi nového?,“ ptá
se ironicky tisíciletá moudrost Bible. Ale za vší skepsí
k novotám odkrývá velmi vzrušující pozvání ... Přednáška Tomáše Kábrta z České biblické společnosti.
24. 2. 18:00
KINO LOKET: PROMÍTEJ I TY
Piráti ze Salé
Na pozůstatcích někdejší pirátské pevnosti v marockém Salé vyrostla úplně jiná stavba – cirkusový stan.
Útočiště tu našla první marocká cirkusová škola, která
poskytuje alternativní vzdělání mladým lidem s pohybovým talentem. Snímek zblízka ukazuje osudy několika z nich – od přísných přijímacích zkoušek přes náročný trénink až po přípravu prvního vystoupení. Velká
Británie 2014, 78 minut, režie Rosa Rogers, Merieme
Addou.
25. 2. 16:00
Čítárna pro děti 3-6 let: Kamil neumí létat
Špaček Kamil neuměl létat. Neměl čas učit se na hodinách létání ladné výkruty s ostatními bratranci a sestřenicemi. Zobák měl ponořený v knihách. Proto mu
bratranci a sestřenice říkali Kamil-knihy svačil nebo
zoban křupan a knihomol. Chcete se dozvědět, jak to
s Kamilem dopadlo? Přijďte si poslechnout jeho příběh!
S příběhem budeme dále pracovat, těšit se můžete na
hry, kreslení a spoustu zábavy.
25. 2. 18:30
Koncert ZUŠ
Pravidelný koncert pořádaný Sdružením rodičů a přátel Základní umělecké školy Horní Slavkov/Loket. Program bude upřesněn na samostatných plakátech.
27. 2. 14:00 – 17:00
RAW strava – workshop s Milošem Löfflerem
Propagátor Miloš Löffler vysvětlí vysvětlí podstatu
RAW stravy (příprava jídel bez tepelné úpravy) a naučí
Vás připravovat některá základní jídla, aby byla zachována původní struktura a složení potravin. Tepelná
úprava tuto rovnováhu a strukturu ničí, což způsobuje
nadměrné zatížení (nejen) zažívacích orgánů.
PŘIPRAVUJEME:
2. 3. 18:00 KINO LOKET:
PROMÍTEJ I TY Hiphop-erace
8. 3. 17:00 Vernisáž výstavy klauzur KNG Hellichova
Ministerstvo kultury království Librínie upozorňuje
všechny majitele čtenářských pasů, že 29. února je poslední den, kdy si můžou nechat zapsat do pasu přečtené
knihy. Zároveň připomínáme, že podmínkou pro nocování v knihovně je mít v pase zapsáno minimálně 6 knih.
Vaše čtenářské pasy můžete odevzdat do 13. března.
Kontrolní úřad Librínského království provede nezbytnou kontrolu a poté oznámí veřejnosti 20 šťastlivců, kteří
se 1. dubna stanou poddanými království Librínie a budou tak moci prožít dobrodružnou noc.
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Mládežnické celky FK Baník Sokolov jsou financovány za podpory města Sokolov a Karlovarského kraje.
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