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Valentýnský ples města Lokte obohatila
svým vystoupením Ilona Csáková

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě letošního Valentýnského plesu
města Loket. České umělecké agentuře, pracovníkům Hradu, o.p.s., našim dobrovolným hasičům
a všem dárcům a sponzorům – jmenovitě: Služby Mass, firma Elesta, LML, s.r.o., KMK Granit,
Sedlecký kaolin, Imperiál, a.s., Hotel Ferdinand-Florian, Plzeňský Prazdroj, a.s., Agentura
Vlny, Gottstein LOK, s.r.o., Pestalozzi, paní Dagmar Dvořáková, paní Petra Viterová, firma
Tichý – Conzulting, Karel Holoubek, restaurace Becherplatz, Hotelový porcelán Dvory, Porcelánka Thun, VOSS, s.r.o., Luma Computer, Hospůdka U Gardnera, LL lighting, Muzeum manželů
Počepických, Jerus a.s., Miloslav Štěpán a OS Vladař.
Petr Zahradníček, místostarosta

(rozhovor s ním najdete uvnitř Loketských listů na straně č. 4)
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Soutěže všeho druhu, vzdělání, sport i zábava

h r a d

l o k e t

5. března 2016
Divadlo Šus - Dlouhý, Široký a Bystrozraký
sál, 17:00,
jednotné vstupné 25 Kč
19. března 2016
koncert ZNC+HOUBA
20:00, 

95 Kč

25. března 2016
koncert BUTY + afterparty Ben Dover
20:00, 
140 Kč
2. duben 2016
Hudební divadlo Hnedle vedle-Muzikhrátky
se zvířátky
sál, 17:00, 
jednotné vstupné 25 Kč

To všechno hravě zvládli za uplynulý měsíc žáci loketské základky. Své okresní kolo dějepisné olympiády si 18. ledna jeli
užít Martin Růžička, Jenda Zahradníček a Christian Bošiak.
V DDM v Sokolově se sešli 34 příznivci doby lucemburské
a zejména Karla IV., protože téma pro okres bylo pochopitelně
totožné se školním kolem. V silné konkurenci ostatních osmáků, deváťáků a stejně starých gymnazistů zabodoval nejlépe
Martin. Jeho znalosti mu vynesly krásné 8. místo. Blahopřejeme.
Nekoktám, čtu, tak to si hrdě mohou říct žáci 4. a 5. ročníků,
kteří se zúčastnili místního kola soutěže čtenářů, jež právě pod
názvem Nekoktám, čtu proběhlo 5. února v Městské knihovně
Loket. V kategorii žáků 4. tříd nejlepšími čtenáři byli Kateřina
Vašáková, Štěpánka Krausová, Kristýna Simonová a Jaroslav
Indruch. Mezi páťáky vynikly Dominika Zikulová, Barbora
Kaňová, Andrea Lehká a Pavlína Bašová. Postup do krajského kola si ´vyčetly´Kateřina Vašáková a Dominika Zikulová.
Konalo se v Karlových Varech 19. února, což je bohužel až po
uzávěrce Loketských listů. Výsledky tudíž přineseme příště.
Soutěžili i naši zpěváčci. 11. ledna pořádala žákovská rada
školní kolo Skřivánka. Do krajského z něj postoupily v 1.
kategorii Michaela Bejlková ze 3. B z 1. místa a Tereza Forejtková z téže třídy z 2. místa. V 2. kategorii si postup vyzpívaly první Andrea Jarošová z 8. B a druhá Marie Kočová
ze 6. třídy. Krajské kolo Karlovarského skřivánka se konalo
8. února. Náročnou a přísnou porotu svým hlasem
okouzlila Míša Bejlková, která v kategorii A1 obsadila 3. místo a postupuje do celostátního kola, které se koná
21. března. Budeme moc držet palce.
V únoru se nám opět rozběhl vrstevnický peer program. Se
svým připraveným modulem vyrazili 1. 2. do čtvrté třídy Vítek Pospíšil, Pepa Rubeš, Natálie Skopalová, Blanka Kubíková,
Lucka Šreinová, Petra Kriegerová, Andrea Jarošová a Sára Bílá.
Společně si povídali o tom, čeho by se děti měly vyvarovat,
jaká rizika si mohou způsobit samy nebo jaké jsou pozitivní

a jaké negativní vlivy. Čtvrťáci dostali od peerů míč záchranného kruhu s důležitými telefonními čísly a zpracovali ´koláč´, v němž vyznačili pozitivní vlastnosti své i svých spolužáků. Peeři zaslouží za připravenou prezentaci velkou pochvalu.
Naši nejmladší se každý čtvrtek těší na předčítání z knížky
o statečném Zebovi v rámci projektu Knížka pro prvňáčka.
Zatím poslední setkání se Zebem proběhlo 11. února a číst dětem přišla do knihovny místní galeristka paní Jitka Hlavsová.
Po úvodním představení hádaly děti povolání paní Hlavsové.
Pak si připomněly poslední přečtenou kapitolu, na písmena
z abecedy vymýšlely slova z příběhu a po čtení si zahrály hru
na cizí slova a význam slov. Už teď se všichni těší na příští kapitolu, tentokrát se bude číst ve škole.
Ani sportovci nezaháleli. Žáci 2. tříd se 26. ledna zúčastnili
okresního kola v minivolejbalu. Markétka Blažejovská, Gabča Salabová, Adélka Frantová, Kristýnka Smolíková, Kamilka
Zuberová, Jára Barták, Daník Kamberský a Péťa Handšuh bojovali statečně a získali 8. místo.
10. února odjelo do Horního Slavkova družstvo starších žáků
basketbalistů. Kluci Ríša Šálka, Marek Horváth, Sebastian
Horváth, Tomáš Hromádko, Dan Krieger, Adam Volný a Jenda Zahradníček skončili na třetím místě. Za bojovnost a snahu
zaslouží pochvalu. Štěstí jim tentokrát ukázalo záda, poslední
zápas, který v normálním hracím čase skončil nerozhodně,
prohráli totiž o pouhý 1 koš na střelby.
V pátek 12. února nás čekal mimořádný kulturní zážitek. Celý
druhý stupeň se vydal do hornoslavkovského kulturního střediska, kde jsme zhlédli muzikál Maja, který připravili a představili publiku žáci ZUŠ Horní Slavkov/Loket. A proč mimořádný zážitek? Většina žáků seděla v hledišti a dívala se. Pár
našich dětí ale bylo mezi účinkujícími na jevišti, takže vlastně
diváci sledovali výkony pěvecké i taneční svých spolužáků a to
je vždycky mimořádný zážitek. Nutno podotknout, že představení se jim povedlo, jsou to šikulkové, ani tréma je nezlomila.
Za ZŠ Loket Mgr. Lucie Žippaiová

Mo ž n o st inze rce v Loke tské m kur ý r u!
Také letos v květnu vyjde speciální příloha Loketských listů v podobě LOKETSKÉHO KURÝRU,
který vyjde nákladem 10 tisíc ks výtisků a bude distribuován zdarma prostřednictvím infocenter,
restaurací a hotelů nejenom v Lokti. Tříjazyčná verze (ČJ, A, N) bude zaměřena opět na zajímavosti Lokte a program, kterému v letošním roce vévodí především oslavy 700 let od narození Karla IV., ale i další akce v amfiteátru, na hradě nebo motokrosu. Upozorňujeme případné zájemce,
že mohou využít inzertních možností v tomto titulu. 1/2 strana přijde na 10.000,-Kč, 1/4 stránky
5.000,-Kč, 1/8 stránky pak na 2.500,-Kč. Uzávěrka náboru inzerce do Loketského kurýra je stanovena do konce března 2016 a podrobnosti o možnostech podá místostarosta Petr Zahradníček.

15. dubna 2016
koncert Depeche mode revival + Pilsen Queen
tribute band
20:00, 
95 Kč
22. dubna 2016
koncert Please The Trees+Kalle alternative /
Tábor
sál, 20:00, 
95 Kč
7. května 2016
Loutkové divadlo Lokvar - Malá Mořská Víla
sál, 17:00,
jednotné vstupné 25 Kč
14. května 2016
Už rituál!! - Koncert AC/CZ (AC/DC revival)+Deep Purple revival Koberec Band
sál, 20:00, 
95 Kč
20. května 2016
Reggae mejdan!! - Green Småtroll ska-reggae /
Praha+Rising Spirits reggae /Praha +Rastafidli Orkestra reggae-ska / Slaný
sál, 20:00, 
95 Kč
3. června 2016
koncert X_jazz+Projekt 2
sál, 20:00, 

50 Kč

13.-14. srpna 2016
Středověké slavnosti Karla IV
10:00-18:00
1.-2. října 2016
10. ročník Vinobraní na hradě Loket
10:00-20:00,10:00-18:00
10.-11. prosince 2016
Vánoční trhy
10:00-18:00

Hrad Loket děkuje svým
podporovatelům díky!

Město Loket
Václav Štrýgl-Montáž, opravy, revize
a zkoušky elektrických zařízení
COBA ENVI
ICS - systémy s.r.o.
Optika Eva Hasmanová
Rauschert, k.s.
Torf Ziegler-Největší český výrobce rašelinových produktů
Hotel Goethe Loket
Občanské sdružení 456
mediální partner: Karlovarská rocková
mapa a Sokolovský deník
Roman Kvak
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Umístění nádob na bioodpad
Novým a jistě i pozitivním trendem je od roku 2015 v oblasti separování odpadů sběr bioodpadu od občanů. Město
Loket ve spolupráci s novou svozovou společností První
chráněná dílna s.r.o. (službu provádí společnost SOTES
Sokolov spol. s.r.o.) v období od 1. dubna do 31. října zajišťuje oddělený sběr bioodpadu. Cílem je umožnit občanům
- zejména z rodinných domů - odkládat biologický odpad
ze zahrad.
Na území obce Loket bude ke konci března na bioodpad, tj.
odpad rostlinného původu, který neobsahuje ani nepřišel
do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu,
rozmístěno dvacet hnědých nádob o objemu 1100 l, které
budou každý týden (vždy ve středu) vyváženy.
Máte u svého domu zahradu a nevíte, co si počít s trávou, listím a dalším bioodpadem? V letošním roce je
možné s městem Loket uzavřít smlouvu na svoz bioodpadu od jednotlivých objektů (v době od 1. dubna
do 31. října, nebo jen na část tohoto období). Jedná
se o nadstandardní službu, a proto není poskytována
v rámci platby za svoz komunálního odpadu (popelnice). Cena byla schválená radou města a je uvedená
v Odpadovém kalendáři na rok 2016 - za týdenní
vývoz 120 l nádoby zaplatíte za celé období 665 Kč,
240 l nádoby 1330 Kč.
Zájemci o tyto nádoby (tzv. kompostejnery) mohou
s městem Loket uzavřít smlouvu (nejlépe do 15. března) na Městském úřadě Loket, odbor výstavby - p. Naděžda Doischerová (telefon 352 359 726, e-mail n.doischerova@loket.cz.
Do bioodpadu patří: listy a nať ze zeleniny, zbytky ovoce,
odpad ze zeleně v domácnosti, zbytky pečiva a obilovin,
travní hmota, plevel, listí, jemné nebo drcené větve, piliny.

Umístění nádob (hnědé barvy) na bioodpad od 1. dubna do 31. října 2016:

ulice		
umístění nádoby 
počet
Finské domky
stanoviště tříděných odpadů 		
1
Nádražní		
stanoviště tříděných odpadů u garáží poblíž vlakového nádraží
1
ČSA		
stanoviště tříděných odpadů - u autobusové zastávky	
1
Na Vyhlídce
stanoviště tříděných odpadů u tělocvičny 		
1
Lužná		u garáží před mostem				 1
Sportovní (stará)
stanoviště tříděných odpadů u louky		
1
Sportovní sídliště
u zahrádek poblíž Gastra			
1
Sokolovská
u odbočky k okálům 				
1
		
poblíž rybníčka proti č.p. 529			
1
Nad Hájovnou
u trafostanice 				
1
		
u stanoviště tříděných odpadů 			
1
Radniční		
stanoviště tříděných odpadů - u Dvorany			
1
Zahradní 		
stanoviště tříděných odpadů u hasičárny 			
1
		
stanoviště tříděných odpadů u železničního viaduktu 		
1
Tovární		
stanoviště tříděných odpadů u č.p.199 			
1
Rooseveltova
stanoviště tříděných odpadů u č.p. 310 			
1
Revoluční 		
stanoviště tříděných odpadů u č.p. 219 			
1
		
stanoviště tříděných odpadů u býv. FORDu 			 1
Údolí		stanoviště tříděných odpadů 				 1
Nadlesí		stanoviště tříděných odpadů 				 1
		celkem nádob					 20
Do hnědých nádob na bioodpad nelze vhazovat komunální odpad, živočišné zbytky (maso, kůže, kosti), exkrementy zvířat, zbytky jídel (tzv. gastroodpad), papír,
sklo, plasty, textil, kovy, nebezpečné odpady a všechny
další biologicky nerozložitelné odpady. Bioodpady svozová společnost následně zpracovává vlastní technologií ve
svých kompostárnách, stejně tak využívá kapacity smluvních partnerů. Ne vždy však byl v loňském roce v nádobách
ten „správný“ odpad; stávalo se, že z důvodu značného
znečištění bylo nutné celý kontejner vysypat do směsného

Sourozenci Bauerovi
přivezli čtyři medaile
z haly
V sobotu 23. ledna se v Praze, v hale Otakara Jandery ve Stromovce, uskutečnilo halové mistrovství
Karlovarského kraje mladšího a staršího žactva. Do
nové sezony vstoupili úspěšně i sourozenci Bauerovi.
Markéta v kategorii mladších žaček získala stříbrnou medaili v běhu na 60 m překážek časem 12,42 s.
Dobře zvládla i techniku vrhu koulí, a i když byla
mezi startujícími nejlehčí, vrhem 8,97 m vybojovala
3. místo. Osobní rekord si udělala i v běhu na 60 m,
časem 9,36 s obsadila deváté místo. Adam závodil
poprvé v kategorii starších žáků. Ve skoku dalekém
překonal o 2 cm pětimetrovou hranici a získal stříbrnou medaili. Druhé místo obsadil i v běhu na
60 m časem 8,12 s.	
Mgr. Rudolf Flaška

Přednáškový cyklus NPÚ
Národní památkový ústav zve na přednášku Lubomíra Zemana Lázně Kyselka ve světle nových poznatků 22. března 2016 od 18:00 hodin v sídle pracoviště, Kostelní 81/25 v Lokti.

komunálního odpadu, a neukázněností některých obyvatel pak bylo znehodnoceno úsilí a práce těch, kteří odpad
poctivě třídí. Na každé nádobě na tříděný odpad (papír,
sklo, plasty, bioodpad) je napsáno,w co do ní patří a co
zde odložit nelze. Nezapomeňte, že bioodpad donesený
v plastovém pytli k nádobě, je potřeba vysypat a plastový pytel, pokud jej nehodláte použít příště, dát do
nádoby na plasty.
Městský úřad Loket,
odbor výstavby, úsek ŽP - odpadové hospodářství

sloupek starosty
Musím reagovat ne některé nepravdy, kterých
se dopustil ve svém článku „Jak to vidím“ Karel
Smolík v minulém čísle LL… Pozvánka na jednání
zastupitelstva nebývá vyvěšena „většinou den předem“, ale minimálně týden dopředu. A že mě několikrát zvali loketští senioři bez úspěchu na jejich
setkání, rovněž není pravda. Kteří? Existují tu minimálně tři skupiny důchodců… Do pečovatelského domu dochází pravidelně první středu v měsíci
místostarosta a o žádném pozvání od důchodců
z „Tyršáku“ nevím, jinak bych se jej určitě zúčastnil, pokud bych jenom trochu mohl. Karla Smolíka
si jako loketského patriota vážím, jen bych si přál,
aby si své informace nejprve ověřil, než je zveřejní
a nešířil tak „blbou náladu“ nepravdivým „glosováním“. 
Zdeněk Bednář, starosta

Loket získal ocenění Czech tourismu

V rámci veletrhu cestovního ruchu Holiday World
v Praze 19.-21. 2. 2016, získalo město Loket ocenění Czech tourismu. „Umístili jsme se na 3. místě jako
město, které ve spolupráci s podnikateli nejlépe rozvíjí
na svém území cestovní ruch. Cenu převzala v Praze
vedoucí průvodců Hradu Loket, o.p.s. Naďa Koláříková.
Ceny si velmi považujeme už proto, že jsme ani nevěděli,
že existuje nějaké hodnocení Czech tourismu v takovéto
kategorii,“ řekl místostarosta Petr Zahradníček, který
sledoval především jak dopadne Karlovarský kraj. „Ten
zvítězil zcela jasně v oblasti Lázeňství a Wellnes.“

4 | INTERVIEW

Loketské listy • březen 2016

„Snad se dožiji plesu města ve Dvoraně,“ říká místostarosta Zahradníček
Místostarosta našeho města Mgr. Petr Zahradníček oslaví začátkem března narozeniny.
I to je důvod ohlédnout se za posledními měsíci a bilancovat, co se v Lokti událo, zejména
pak na poli kultury a veřejného dění, nového.
Připravil Mgr. Kristián Šujan
Pedagogická fakulta UJEP
Jak jste si užil Valentýnský ples na hradě?
Přesto, že nejsem milovník tance a společenských
událostí typu ples, docela jsem si ho užil a chci
poděkovat všem, co pomáhali… Ať už to byli zaměstnanci hradu, ostrostřelci nebo hasiči. Myslím,
že nápad s přímým TV přenosem z tanečního do
Rytířského sálu byl dalším vylepšením, ale hrad je
prostě hrad a uspořádat tu ples není jednoduché.
Vím, že je to stará písnička, ale snad se dožiji plesu
města ve Dvoraně. Vedeme se Zdenkem Bednářem
ohledně Dvorany intenzivní jednání a možná, že
se blýská na lepší časy. Nechci ale nic předjímat.
Loket z hlediska kulturních akcí prochází pozoruhodnou renesancí… open air Silvestr, již
zmíněný zamilovaný městský ples, co dalšího
´netradičního´ na návštěvníky a občany z hlediska programové kulturní nabídky letos ještě
čeká?
Tak předně to bude několik opravdu nabitých
zdvojených víkendů, ať už to bude na konci května Zahájení kulturní sezóny s Jethro Tull, srpnové
Slavnosti Karla IV. nebo Kryštof kemp. Nepočítaje
tradiční motokrosové mistrovství světa nebo rozšířené Vinobraní.
V květnu zahájíme výstavu Karel IV. Loket
a Lauf, která poběží souběžně v obou městech.
Přes prázdniny zase zorganizujeme koncerty na
malé scéně a vydáme také aktuální číslo Loketského kurýra včetně kulturního kalendáře. Silvestr
v amfiteátru chceme také zopakovat, stejně tak
jako Živý loketský orloj… Ale je toho ještě samozřejmě mnohem víc.
Jaké velké podnikatelské subjekty co se týká
kultury (vedle motokrosu, který město podpoří částkou 100 tisíc) radnice ještě podpoří?
Podporujeme především ty aktivity, které se týkají dětí a mládeže – ať už ve sportu nebo v kultuře. Podpoříme i pořadatele tradičních oper – letos je přislíbeno Verdiho Nabucco. A chceme dále
oživit ještě více náměstí a rozšířit sezónu i do tzv.
neatraktivních měsíců.
Jste kulturní referent a zároveň náměstek
hejtmana Karlovarského kraje. Jak obě tyto

Karlovských oslav.
A prozraďte nám Váš názor na spolupráci
rady města. Je nějaká věc, na které se třeba se
starostou Zdeňkem Bednářem (nebo s jiným
radním) nemůžete shodnout?
Radu města a nakonec i zastupitelstvo tvoří různorodé osobnosti s rozličnými zájmy a prioritami.
Vždycky je to tedy o komunikaci, argumentech
a schopnosti se dohodnout. Z jednání rady mám
pocit, že tam ta chuť po dohodě rozhodně je, jinak by se některé věci v Lokti neposunuly tam, kde
dneska jsou. Se starostou jsme jeden tým, věci diskutujeme, ale neshody nemáme.

funkce stíháte a jak se vzájemně doplňují?
Nejsem žádný kulturní referent, ale místostarosta, který má v gesci mj. kulturu – to jen na vysvětlenou. Dohodl jsem se na městě, že pondělky, kdy
tradičně zasedá krajská rada nebo je porada vedení kraje, se věnuji práci neuvolněného náměstka
na kraji a zbytek týdne jsem v Lokti, protože to je
pochopitelně moje hlavní pracovní náplň. Myslím,
že je to férové pro obě strany. A jak se obě funkce
doplňují? V obou případech mám podobné zaměření, takže na kraji je pro mne výhodou znalost
z praxe radnice a opačně zase můžu předvídat
a nasměrovávat některé naše městské aktivity dle
vývoje krajské politiky.
Jaké jsou vztahy našeho města s ostatními
města, ať už regionálními či zahraničními?
Řekl bych, že nadstandardní vztahy máme s lázeňskou metropolí, ať už z důvodu oslav Karla IV.
v letošním roce, společnému provozování linky
MHD č. 23 spojující Karlovy Vary a Loket v sezóně, nebo velmi kolegiálnímu přístupu primátora
Kulhánka a jeho náměstka Klsáka, se kterými tvoříme společný blok TOP 09 a STAN na Karlovarském kraji. Jistá provázanost prostřednictvím ZUŠ
nás spojuje s Horním Slavkovem a pochopitelně
díky našemu zaměření na cestovní ruch, také se
všemi historickými městy, ať už se jedná o Bečov,
Cheb, nebo třeba Jáchymov. Do Sokolova, jako
bývalého okresního města zase jezdíme vyřizovat
své záležitosti především na poli státní správy.
V Německu je naším partnerským městem Illertissen a vloni jsme uzavřeli dohodu také s Laufem
u Norimberku o společném postupu při pořádání

Když Vám vyjmenuji tyto čtyři věci, která
z nich podle Vás chybí na náměstí nejvíce a která Vám naopak v tomto výčtu chybí? BANKA
- PEKÁRNA - ČAJOVNA - HUDEBNÍ KLUB.
Banku nepostrádám, je tu pošta i bankomat.
To ostatní je věcí podnikatelského záměru konkrétních majitelů a nájemců nebytových prostor
a město jim do toho těžko může mluvit. Ale když
už se ptáte, pečivo si mám kde na náměstí koupit,
čaj si udělám doma, stejně tak, jako si doma zahraju na piano nebo si můžu dojít poslechnout hudební produkci do knihovny, na hrad nebo v létě
o víkendu na lavičku před malou scénu. Na co se
ale těším, je to, že jednou předláždíme náměstí
a zmizí ty divné chodníky a komplikované stavby
předzahrádek – ty pak budou přímo na zemi ve
vymezeném prostoru a tedy na zimu jednoduše
odstranitelné.
Viděl jste už novou reklamu na Ariel? Jak se
povedla?
Viděl jsem pouze jednu ze dvou verzí – tu co
běží v Anglii - a z ohlasů na facebooku usuzuji, že
se řada lidí hlásí k tomu, že poznali Loket, což je
dobře.
Půjde město i do dalších podobných záměrů,
když ho filmaři osloví?
Každé zviditelnění Lokte, a v tomto případě ještě
s přínosem do městské kasy, je fajn, byť nás to třeba na chvíli „provozně“ omezí.
Co byste vzkázal na závěr loketským občanům?
Aby byli pyšní na své město. Aby nedali na fámy
a povídačky a hodnotili skutky a argumenty. Aby
závist a negativismus byly nahrazeny pozitivním
myšlením, energií a přáním všeho dobrého všem
Lokeťanům.

Z ápi s dětí d o m a t e ř s ké š ko l y

Mateřská škola Loket, okres Sokolov, pracoviště Sportovní a Tyršovo náměstí, oznamuje, že v úterý 12. dubna 2016 od 9 do 15 hodin se koná ZÁPIS DO
MATEŘSKÉ ŠKOLY pro rok 2016-2017, a to v MŠ na Tyršově náměstí. Na zápis je nutné přijít s dítětem, přinést občanský průkaz rodiče a rodný list
dítěte. Zápis se týká dětí, které od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 dovrší 3 let věku a dětí starších. „Rodiče si od 1. dubna 2016 mohou v budově MŠ na
Tyršově náměstí vyzvednout žádost o přijetí dítěte do MŠ, evidenční list dítěte v MŠ a lístek s časem zápisu. Zamezíme tak dlouhého čekání. V den zápisu
lze přijít i bez předchozího vyzvednutí tiskopisů, je však nutné si od 8 hodin vyzvednout lístek s časem zápisu,“ uvedla ředitelka MŠ Jana Koudelková.
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Střední průmyslová školy v Lokti informuje... Muzikál MAJA vyprodal
zanedlouho. 8. února se jich zúčastnila Základní škola
Nové Sedlo a 9. února Základní škola jazyků Libušina
z Karlových Varů. Žáci devátých tříd základních škol
tak mají možnost prožít jeden den na střední škole, zabývat se některou z činností a blíže se seznámit
s jednotlivými obory studia na průmyslovce. Získají
tak informace a prožitek na střední škole, který jinak
získat nemohou. Na samém počátku jsou žáci rozděleni do jednotlivých pracovních skupin a pak se zúčastní
bloku, který je informuje o oboru a prezentuje ukázku
18. ledna se žáci čtvrtého ročníku oboru Stavebnic- některé z činností. Letos byl velký zájem o 3D tiskárnu,
tví zúčastnili exkurze ve firmě PREFA-BETON Cheb, její funkci a žáci si odnesli i výrobek v podobě píšťalky,
s.r.o. Exkurze u jednoho z dříve nejvýznamnějších kterou si sami vytiskli. Žáky také čekal kvíz na počítavýrobců prefabrikovaných konstrukcí v ČR umožnila čích a vítězové si odnesli hodnotné ceny.
studentům na vlastní oči vidět výrobu skutečných díl- 9. a 10. února proběhl na SPŠ Loket nábor do řad Poců. Akce se uskutečnila pod vedením pracovníka fir- licie ČR. Probíhal u čtvrtých a třetích ročníků. Výhomy, který studentům ukázal výrobu prefabrikátů, a to dy a celou práci policie vysvětlovat komisař npor. Bc.
jak z hlediska výroby vlastního betonu a výztužných Petr Uzlík. Nábor se setkal se značným zájmem z řad
košů, tak i z hlediska formovací techniky, tj. opakova- žáků naší školy, padlo také mnoho dotazů z běžného
ně použitelného bednění pro výrobu prefabrikátů. Stu- života.
denti se seznámili s průmyslovou výrobou betonu – od Dne 13. února se na SPŠ Loket uskutečnily přijískladování surovin, přes dopravu surovin ze skládky mací zkoušky nanečisto. Ilustrační testy připravila
(kamenivo) a sil (cement) do míchacího jádra až po společnost Cermat, která bude zajišťovat středním
rozvoz uložení, vibrování a následné hlazení betonové školám v Karlovarském kraji řádné přijímací zkoušsměsi ve formách. Zároveň měli studenti možnost si ky pro čtyřleté obory zakončené maturitní zkoušprohlédnout výrobu výztuže opět ve velkém tj. prů- kou. Přijímací zkoušky si přišlo vyzkoušet 68 žáků
myslovém měřítku. Exkurze byla vhodným doplňkem z 9. tříd z celého Karlovarského kraje. Seznámili se jak
teoretické výuky během školního roku.
s podobou testů, tak i s časovým omezením na vypraProjektové dny na SPŠ Loket jsou již tradicí. Pravidelně cování přijímacích zkoušek, doplňování odpovědí do
se jich každý rok pořádá několik a zúčastní se jich také záznamových archů a vyzkoušeli si tak „přijímačkový
řada základních škol z našeho kraje. Poslední z nich se stresík“ dopředu.
zatím konaly 8. a 9. února letošního roku a další budou
Mgr. Alexandr Štěpnička a Ing. Pavel Banzet

Kot l í ko v é d ot a ce
Ve středu 10. 2. se v zasedacím sále loketské radnice uskutečnil seminář o Kotlíkové dotaci, kde úředníci z Krajského úřadu Karlovarského kraje vysvětlovali a odpovídali občanům Lokte na vše, co se týkalo
této dotace. Na seminář, který pro občany zajistilo město, se přišlo poradit více než čtyřicet žadatelů.
Nezbývá, než všem vážným zájemcům držet palce, aby jejich žádosti byly úspěšné a zase se o malý
kousek zlepšilo životní prostředí v našem městě. (pz)

MěKS Horní Slavkov

11. 2. 2016 se v Městském kulturním středisku konala
premiéra muzikálového představení MAJA, jehož příprava trvala bezmála dva roky. MěKS Horní Slavkov
bylo do posledního místečka vyprodáno, což všechny
účinkující velmi potěšilo. Premiéra muzikálu se povedla na výbornou, příběh o dívce „MAJE“ diváky dle
závěrečného aplausu zaujal. 12. 2. 2016 shlédlo muzikál
cca 600 žáků ZŠ a MŠ Horní Slavkov, Loket a Sokolov.
Reprízu představení plánujeme v červnu 2016 v loketském přírodním amfiteátru a v 1. pol. školního roku
2016/2017 v Karlovarském městském divadle. Poděkování patří všem účinkujícím (žákům i pedagogům),
kteří se na tomto projektu podíleli. Fotografie z projektu
najdete na internetových stránkách www.zushslavkov.
cz/foto.
Velmi povedený byl i v pořadí již třetí ples Základní umělecké školy, konaný 13. 2. 2016 taktéž
v MěKS. O zahájení plesu se postaral orchestr ZUŠ
band a sólisté hudebního oboru, zde byl také pokřtěn DVD záznam ze slavnostního koncertu
k výročí 5 let ZUŠ bandu, dále nechybělo předtančení
v podání nejstarších žákyň tanečního oboru ZUŠ, k tanci a poslechu perfektně zahrála chodovská kapela Alabalabamba. Děkuji především sdružení rodičů a přátel
školy za bezchybnou organizaci plesu ZUŠ.
8. a 9. února 2016 se v Karlových Varech konalo krajské kolo soutěže „Karlovarský skřivánek“.
Z naší školy zde soutěžily Kristýna Vášová a Eliška Lieblová, která získala 2. místo a postoupila do celostátního
kola této soutěže. Oběma žákyním děkuji za vzornou
reprezentaci školy.
V březnu budou naši žáci reprezentovat ZUŠ
v okresních kolech soutěží v komorní hře s převahou
smyčcových a dechových nástrojů, také proběhne krajské kolo soutěže pěveckých sborů ZUŠ. Držíme palce
a těšíme se na jejich úspěchy.
V březnu Vás zveme na Koncert ke „Dni učitelů“, který se koná 17. března 2016 v 18:30 hodin v koncertním
sále Pluhova domu.
Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ
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P R O G R A M

M Ě S T S K É

2. 3. 18:00 KINO LOKET: PROMÍTEJ I TY 2016
Hiphop-erace - Může se soubor seniorů a seniorek, jehož
věkový průměr se blíží devadesátce a skoro všichni členové
vlastní umělou kloubní náhradu, úspěšně zúčastnit hiphopové taneční soutěže? Film sleduje fascinující cestu novozélandských nadšenců, kteří to se svým vystoupením chtějí dotáhnout až do Las Vegas. Životní elán a nadhled jim rozhodně
nechybí. Díky pozitivnímu přístupu se jim daří překonávat
i zdánlivě neřešitelné překážky a dokazovat, že věk je jen
číslo a s humorem jde všechno lépe. Oporou i blízkou přítelkyní je pro ně mladá manažerka a trenérka Billie, pro kterou
představují překážky pouze výzvu na cestě s jasným cílem.
Jak sama říká: „Pojedete všichni, i kdyby to bylo v urně.“
Nový Zéland 2014, 93 minut, režie Bryn Evans.
4. 3. 13:00 Recitační soutěž – místní kolo
Postupová soutěž do okresního kola pro žáky loketské ZŠ.
Zveme veřejnost.
do 6. 3. VÝSTAVA Miloš Löffler: Kaleidoskop duše
Výstava obrazů, ilustrací a 3D grafiky karlovarského malíře,
výtvarníka, 3D animátora a propagátora RAW výživy.
6. 3. 14:00 Herní odpoledne
Trénink loketského knihovnického týmu na turnaj ve stolních
hrách, který se uskuteční 7. 3. 2016 v naší knihovně. Opozičním družstvem bude již potřetí Městská knihovna v Novém
Sedle. Srdečně jsou zváni i další náruživí hráči, kteří se mohou těšit na Carcassone – Lovci a sběrači, Brainbox, Velbloudí dostihy a další skvělé hry z našeho herního klubu.
7. 3. 9:00 – 13:00 Turnaj ve stolních hrách: Loket vs. Nové
Sedlo!
Městská knihovna Loket bude dějištěm 3. ročníku nelítostného utkání ve stolních hrách mezi týmem Lokte a Nového
Sedla. Přijďte fandit svým!
8. 3. 17:00 Vernisáž výstavy Knižní grafika VOŠG Hellichova - Vernisáž výstavy prací studentů ateliéru Knižní grafiky na Vyšší odborné škole grafické v Praze. Úvodní slovo:
vedoucí ateliéru ak. mal. Milan Erazím, hudební doprovod:
Jan Psohlavec. Výstava se uskuteční za laskavé podpory Ministerstva kultury České republiky.
9. 3. – 10. 4. VÝSTAVA - Knižní grafika VOŠG Hellichova - Výstava prací studentů ateliéru Knižní grafiky na Vyšší odborné škole grafické v Praze. Tato škola (založeno 1920) patří
k tradičním a vysoce ceněným uměleckoprůmyslovým školám České republiky, výuka zde zahrnuje výtvarné, technologické a restaurátorské aspekty realizace tiskovin, doplněné o grafiku na internetu,
digitální fotografii a vydavatelství a reklamu. Práce studentů jsou pravidelně oceňovány na přehlídkách uměleckých
a grafických škol, například v soutěžích Národní cena za studentských design, Studentský design, Grafika roku, nejkrásnější kniha roku, Czech Press Photo, Prague Photo, Trienále
umělecké knižní vazby České Budějovice, Trienále ex libris
Chrudim, Cena Františka Egermayera České společnosti pro
jakost a další. V rámci výstav pořádaných Expozicí umělecké
knižní vazby při Městské knihovně Loket se práce studentů
VOŠG Hellichova objevují již podruhé, poprvé zde v roce

K N I H O V N Y

2012 byly vystaveny práce studentů ateliéru konzervátorství
a restaurátorství. Výstava se uskuteční za laskavé podpory
Ministerstva kultury České republiky.
9. 3. 18:00 KINO LOKET: PROMÍTEJ I TY 2016 - H2Omx: Mexico City, město obývané 22 miliony lidí, leží na
místě někdejšího jezera. Tam, kde se v minulosti přirozeně
shromažďovala voda, je jí dnes alarmující nedostatek a musí
se za cenu velkých ztrát přivádět z okolních regionů. Znečištěná odpadní voda z megapole pak v podobě nevábné řeky
protéká venkovskými oblastmi, kde ji farmáři používají k zavlažování polí se zeleninou. Obtížná situace má ale řešení.
Nadějný inženýrský projekt shromažďování dešťové vody organizace Isla Urbana je však teprve v začátcích. Znepokojivá
filmová esej kombinuje odborný pohled s osobním svědectvím lidí, jichž se situace bezprostředně dotýká.
Mexiko 2013, 82 minut, režie José Cohen, Lorenzo Hagerman.
16. 3. 18:00 KINO LOKET: PROMÍTEJ I TY 2016
Všechen čas na světě - Poetický, humorný a především inspirující dokument je kronikou života rodiny, která se rozhodla
opustit společnost založenou na kontrole času a dodržování
termínů. Rodiče a tři malé děti za sebou nechají pohodlí domova, aby po devět měsíců žili v daleké divočině kanadského
severu. Dlouhou severskou zimu tráví v malé chatě uprostřed
lesů, kde není voda, elektřina, internet, nevede sem žádná
silnice. A nejsou tu ani žádné hodiny. Film byl natáčen v oblasti Yukonu, bez tradičního zázemí filmového štábu. Vznikl
tak hluboce osobní rodinný dokument na téma odstřižení se
od světa plného technologií a stresu v zájmu opětného propojení s našimi blízkými v přirozeném prostředí.
USA 2014, 89 minut, režie Suzanne Crocker.
17. 3. 18:30 Koncert ZUŠ: PiKap Quartet
PiKap Quartet je klasické smyčcové kvarteto z Karlových
Varů a Plzně. Členy souboru spojují podobné zájmy a lidský
i umělecký naturel. Během několika let si vytvořili osobitý
styl a zvuk daný vědomým navázáním na bohatý odkaz
kvartetní tradice, přesto přihlížející k osobnosti každého
hráče. Repertoár souboru je postaven na základu klasické
komorní hudby vídeňských mistrů (Haydn, Mozart, Beethoven), zvláštní pozornost věnuje soubor dílům českých mistrů
(Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů) a hudby současné.
Soubor rád poznává nové rozměry komorní hudby a stále zůstává společná touha - muzicírovat. Vystupuje doma
i v zahraničí (Německo, Anglie, Island, Itálie, Chorvatsko).
Pravidelný koncert pořádaný Sdružením rodičů a přátel Základní umělecké školy Horní Slavkov/Loket.
20. 3. 13:00 - 17:00
Knihařské řemeslo: Japonská
vazba - Třetí lekce dlouhodobého kursu Knihařské řemeslo.
Lekci japonské vazby vede Mgr. Jana Lieblová. Pouze pro
přihlášené.
22. 3. 18:00 Úvod do Bible: Sedm vět
Neuvěřitelné výroky Ježíše Nazaretského umírajícího na kříži
jsou mocnou inspirací pro všechny následující generace. Prožijme i my jejich očistnou moc … Přednáška Tomáše Kábrta
z České biblické společnosti.
23. 3. 18:00 KINO LOKET - Film - překvapení

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

Slavíme příchod jara s humorem, kočky a kocouři ;)
24. 3. 16:00 Čítárna pro děti 3-6 let a jejich rodiče:
Lojzík – prasátko s dlouhým nosem
Srdečně zveme děti 3 – 6 let a jejich rodiče na vskutku zábavné čtení o velkém hrdinovi prasátku Lojzíkovi a jeho nerozlučném kamarádovi Čepeřákovi. V nejnovější ze 3 knih
o tomto hrdinovi se dozvíme, jak vycvičit vrabce, setkáme se
s bleší skautkou a nahlédneme do hnízda neposedných malých orlíků. Těšíme se na vás!
24. 3. 18:00 KINO LOKET: PROMÍTEJ I TY 2016
Poslední sny
Dánsko 2014, 59 minut, režie Estephan Wagner.
Po filmu bude následovat debata o doprovázení umírajících
s ředitelem Farní charity Sokolov panem Janem Sebjánem
a paní Kateřinou Trnkovou z Domácího hospic Motýl, prvního zařízení svého druhu na Sokolovsku, které pomáhá
pacientům v terminálním stadiu nevyléčitelných nemocí důstojně dožít v domácím prostředí.
29. 3. 18:30 H. C. Artmann: Verbária pod proudem
Těleso angažovaných knihovníků (TAK) Vás v plynoucí
lyricko-hudební koláži seznámí s divokou a nespoutanou
poesií a prózou Hanse Carla Artmanna (1921-2000), rakouského lyrika a prozaika, autora experimentálních textů.
Artmann byl vůdčím představitelem tzv. vídeňské skupiny
(Wiener Gruppe), autorů, užívajících ve svých dílech rozličné jazykové experimenty a dráždivé gagy. Byl inspirován
surrealismem i ostatními směry evropské avantgardy, zajímavý je však též vliv rakouské barokní poezie a vídeňské
lidové frašky.
1.4. 16:00 Noc s Andersenem
21 nejpilnějších cestovatelů po světě literatury v tento den
vstoupí branou, která se otevírá jen jedenkrát v roce, do Království Librínie. Poté, co předloží na celnici ke kontrole své
cestovatelské pasy, se ubytují v librínských komnatách. Královna Librínie své spoluobčany přivítá při slavnostní ceremonii. Království Librínie letos otevírá své brány po dvanácté!
Libríňané se mohou těšit na bohatý kulturní program. Ministerstvo vědy a techniky udělí již tradičně tituly MUDr.C
nejchytřejším Libríňanům, nebude chybět i velká noční hra,
při které odhalíme tajné plány malého Karla IV. (tehdy ještě Václava). V odpoledních hodinách se celý královský dvůr
vydá navštívit náš národní strom, Pohádkovník Andersenův
v loketském parku. Středověká večeře se uskuteční přímo na
loketském hradě! Do knihovny také zavítá věhlasné Pouliční
divadlo Viktora Braunreitera se vskutku královským představením! Librínská banka opět otevře své sejfy a vydá Libríňanům zaslouženou výplatu - Librouny. Libríňané v bance
mohou vyměnit za Librouny také své perly a knoflíky, které
během půlročního čtenářského snažení nasbírali. Půlnoční
librínský trh pak mohou vzít majetní Libríňané útokem! Těšíme se my, knihovníci i další členové librínského královského
dvora.
PŘIPRAVUJEME:
12. 4. 17:00 Vernisáž výstavy Apríl v knižní vazbě
Libora Michaláka a Milana Bauera

VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI KNIHOVNY, DOVOLUJEME SI VÁS UPOZORNIT,
ŽE V SOBOTU 2. 4. BUDE KNIHOVNA
Z DŮVODU KONÁNÍ
NOCI S ANDERSENEM OTEVŘENA
POUZE OD 13 DO 17 HODIN.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
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ROZPIS DOMÁCÍCH UTKÁNÍ FNL

FK BANÍK SOKOLOV
JARO

2016

PŘIJĎTE POVZBUDIT!
DESÁTÁ SEZONA
BANÍKU VE FNL!

WWW.FKSOKOLOV.CZ
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