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Nocležníci pátrali po stopách
Karla IV. na loketském hradě

I přesto, že Noc s Andersenem, kterou vyhlašuje
každoročně Klub dětských knihoven ČR, se koná
ve všech „nocovacích“ místech v jeden určený
den, v Lokti začíná tento projekt již v září předchozího roku. Zájemci o tuto akci ve věku 7 – 12
let si vyzvednou v knihovně speciální pasy, které
obsahují nabídku doporučených knih. Nenutíme však děti číst pouze knihy doporučené. Dvě

stránky pasu tvoří prázdný dvojlist, kam zaznamenáváme dětem přečtené knihy, jež nejsou součástí nabídky. Tento pas je jakýmsi vízem - souhlasem pro vstup do pohádkové země Librínie.
Aby se pas stal platným a umožnil nocležníkům
vstoupit do pohádkové země, musí během soutěžního období přečíst nejméně šest knih. Možná
vás napadá otázka, jak zjistíme, zda čtenář knihu

opravdu přečetl? Je to jednoduché! O knize si dítě
s knihovníkem krátce popovídá, zodpoví položené otázky. Pak je mu kniha potvrzena v pasu jako
přečtená. Jak se loketští čtenáři dostali až na loketský hrad a jak probíhalo jejich pátrání po Karlu IV.? Čtěte pokračování článku na webu www.
loket.cz spolu s výsledky soutěže „Kde končí svět
2015/2016 aneb Jak je to s králem?“.

Probíhá příprava návrhu Strategického
plánu města Loket na roky 2016 - 2021
Zastupitelé v Lokti se na svém pracovním jednání dne 21. dubna 2016 zabývali
přípravou návrhu Strategického plánu města na roky 2016 - 2021. Jeho významnou součástí je také analýza SWOT (strenghts - silné stránky; weaknesses - slabé
stránky; opportunities - příležitosti; threats - hrozby). Po zapracování připomínek bude návrh představen na veřejném projednání.
 foto, text: Kristián Šujan

2 | ŽIVĚ Z MĚSTA

Loketské listy • květen 2016

Ředitelku ZŠ Gertu Míkovou ocenil hejtman pamětním listem

23 pedagogů ocenil v letošním roce hejtman
Karlovarského kraje Martin Havel. Mezi nimi
nechyběla ani ředitelka ZŠ Loket Gerta Míková,
kterou na slavnostní předávání doprovodil také
starosta Zdeněk Bednář. Květiny a ocenění předal pedagogickým pracovníkům v sále Hroznatovy akademie tepelského kláštera krajský radní pro oblast školství Edmund Janisch. „Dobří
učitelé si respekt a uznání jednoznačně zaslouží,

proto i letos oceníme 23 pedagogů z krajských
a obecních škol. Všem ještě jednou děkuji za jejich poctivě odvedenou práci, přeji pevné nervy
a velkou trpělivost se žáky,“ uvedl Janisch. Pedagogy pozdravil také opat Kanonie premonstrátů
v Teplé Filip Zdeněk Lobkowicz. O hudební dárek se postarala skupina Jazz combo pedagogů
ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary.
Připomínáme, že stejného ocenění se v loňském roce dočkala paní učitelka Eva Čudová.
„Velmi si vážím jejich práce s dětmi, a to nejenom v rámci základní školy. Gerta Míková je
skvělou ředitelkou naší školy a těší mě, že si toho
všimli i v rámci kraje. Osobně jí k ocenění gratuluji a připojuji se s poděkováním za naše město,“
dodal Zdeněk Bednář.
popiska: Vedle paní ředitelky Gerty Míkové
je radní Karlovarského kraje Edmund Janisch
a nová ředitelka krajského úřadu Martina Vránová.
(red)

Z E Ž I V O TA Z Š

Soutěže, sport, divadlo, projektový den, škola
v přírodě, vskutku pestré období mají za sebou naši
žáci…
Děti z 1. stupně vyrazily za kulturou. V Karlovarském městském divadle bylo pro ně připravené
představení pohádky Strach má velké oči. Úspěšní recitátoři ze školního kola reprezentovali školu
v tom okresním. V 1. kategorii to byly Karolínka Simonová a Hanička Kočová, ve druhé Eliška
Lieblová a Terezka Charousová. Doplnila je i jedna
zástupkyně ze 3. kategorie, Šárka Šťástková ze sedmičky. Konkurence byla veliká, ale děvčata se velmi
snažila, za což všechna dostala diplom a sladkou
odměnu.
Okresního kola se zúčastnili i malí florbalisté. Páťáci Adam Šálka, Josef Novotný, Jakub Bednář, Robin Stark, Sebastian Liška, Šimon Honzík a Daniel
Fojtík vybojovali v Sokolově 5. místo.
Jaro přivítali prvostupňáci projektovým
Jarním dnem, jehož cílem bylo připomenout si
tradice lidových obyčejů. Ty začlenili nejenom do
jednotlivých vyučovacích hodin, ale pěkně v praxi
si ukázali, jak se vynášela Morana. Bylo to moc pěkné. Za zpěvu lidové písničky Smrt plave po vodě…
a skandování Zima pryč, jaro sem… odnesla Moranu řeka Ohře a jaru už nic nebránilo v usídlení se ve
zdejších končinách. Pak se děti vrátily zpět do tříd
a vyráběly dárky a přání k blížícím se Velikonocům.
Žáci z 1. i 2. stupně se potýkali s klokanem, tedy
tím matematickým. Zúčastnilo se 58 počtářů ze 4. 9. tříd. Nejlepšími řešiteli byli: v kategorii Klokánek
(4. - 5. tř.) Barbora Káňová a Daniel Forejtek, v kategorii Benjamín (6. – 7. tř.) Jan Péter a Dominik
Glassl a v kategorii Kadet (8. a 9. tř.) Marek Sekereš
a Christian Bošiak.
V celostátním kole soutěže Karlovarský skřivánek
své nadání předvedla Michaela Bejlková. I když se
neumístila na předních pozicích, zazpívala své písně moc dobře a určitě patřila mezi lepší zpěváky
v hodně silné konkurenci. Ona už sama účast v ce-

lostátním kole zaslouží opravdu velkou pochvalu.
Do obou třetích tříd se na konci března vypravili
se svým modulem naši peeři Sára Bílá, Lucka Šreinová, Pavla Sendrejová, Šárka Pospíšilová, Andy
Jarošová, Bětka Antonová, Pepa Rubeš, Marcela
Princová, Natka Skopalová, Katka Kováčiková, Tereza Slavíčková, Dája Bartůňková, Kája Vdovcová,
Andrea Olahová a Karolína Štefková. S dětmi si povídali o dětských strategiích, nebezpečném chování
venku, nebezpečných situacích. Poradili dětem, kdo
jim může pomoci, pokud budou odbornou pomoc
potřebovat, a doplnili i důležitá telefonní čísla.
V rámci prevence přišla za našimi žáky por. PhDr.
Zdeňka Papežová, krajská preventistka. S deváťáky
besedovala na téma Zodpovědnost za své činy, se
šesťáky Jak se bránit šikaně. Obě besedy byly podnětné a zajímavé a my za ně moc děkujeme.
Že mají vyvinuté sociální cítění, dokazují žáci
i zaměstnanci školy různě. Sbíráme víčka pro malého Honzíka Šnajdra a také koupí různých suvenýrů přispěli mnozí z nás organizaci Život dětem na
pomoc těžce nemocným a handicapovaným dětem
částkou 4540 Kč. Všem, kteří přispěli, děkujeme.

Za ZŠ Loket Mgr. Lucie Žippaiová

h r a d

l o k e t

6. května 2016
Koncert Booger
20:00, 45 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, 45 Kč
4. června 2016
Divadlo Letadlo - Poučná pohádka - Do vesmíru
17:00, jednotné vstupné 25 Kč
9. července 2016
Sváťovo loutkové divadlo - Povídání o pejskovi
a kočičce
17:00, jednotné vstupné 25 Kč
6. srpna 2016
Kašpárkovy čertoviny - Loutkové divadlo Zvoneček
17:00, jednotné vstupné 25 Kč
13.-14. srpna 2016
Středověké slavnosti Karla IV
10:00-18:00
9. září 2016
The Beatles Revival (Mrtvej Brouk) + Rolling
Stones Revival Prague
vstupné 95 Kč
1.-2. října 2016
10. ročník Vinobraní na hradě Loket
10:00-20:00,10:00-18:00
15.října 2016
Rituálně Koncert Plastic People of The Universe + 1
20:00, 95 Kč

v z p o m í n k a
Těžko se s tebou
loučilo, těžko je
bez Tebe žít.
Láska však smrtí
nekončí, v srdci Tě
navždy budeme
mít.
Děkujeme všem,
přátelům, známým
a hlavně kamarádům, kteří zorganizovali a ve velkém
počtu se sešli na pietní vzpomínce našeho
milovaného syna
Pavla Zouhara, jenž nás opustil dne 28.
dubna 2006.

Stále vzpomínají rodiče a bratr s rodinou
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slovo starosty

Vážení spoluobčané, rád bych znovu
připomněl, že 14. květen je nejenom
pro Loket významným dnem, protože
před 700 lety se narodil Karel IV., jehož
si připomínáme výstavou v Černé věži.
V sobotu 14. 5. od 9:00 hodin se od loketské radnice uskuteční také pochod na
počest římského císaře a českého krále do
Karlových Varů, kde bude u sv. Linharta
zasazen pamětní strom. O posledním víkendu v květnu zahájíme letní kulturní
sezónu v Lokti koncerty v amfiteátru i na
náměstí. Věřím, že nám bude přát počasí a těším se na přátelská setkání s Vámi
i našimi hosty z Illertissenu a Laufu.
Zároveň mne mrzí, že se donekonečna
opakuje od některých občanů kritika
současného hospodaření v našich lesích.
A to i přesto, že není podložena jediným
faktickým argumentem. Neustálé zdůrazňování , jak „plundrujeme“ naše lesy,
výrazy typu „megatěžba“, jsou naprosto
lživé a naposledy se k nim vracím zveřejněním oficiálního vyjádření odboru
životního prostředí Karlovarského kraje
a že nešlo „jen“ o administrativní chybu,
je zřejmé. Opak je totiž pravdou! Za minulého vedení LML, s.r.o. se na rozloze
4100 ha těžilo v průměru 33 630 kubíků dřeva ročně, zatímco za současného
vedení se na větší rozloze 4700 ha těží
v průměru 31 940 kubíků ročně. Zatímco minulé vedení lesů „dokázalo“ přetěžit
desetiletý etát o 72 tisíc kubíků (což je
těžba odpovídající zhruba třem letům navíc!), tak to současné vedení les zašetřuje
a za poslední čtyři roky o více než 10 tisíc
kubíků dřeva oproti vyměřenému etátu
nedotěžuje. To jsou reálná fakta a opravdu už k tomuto tématu nemám co dodat.
Abych ale končil pozitivněji, chtěl bych
touto formou ještě jednou opravdu srdečně pogratulovat paní ředitelce ZŠ Gertě
Míkové k ocenění, kterého se jí dostalo
z Karlovarského kraje a osobně jí poděkovat za skvělou práci, kterou odvádí pro
naše děti. 

Zdeněk Bednář, starosta
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ A MY...
Třídění odpadu je povinnost, kterou nám ukládá obecně
závazná vyhláška města. V současné době je na území města
Lokte, Údolí a Nadlesí na 25 stanovištích rozmístěno celkem 109
kontejnerů - nádob na tříděné odpady; 34 na papír, 31 na plast,
24 na sklo a 20 na bioodpad. Nádoby jsou pravidelně vyváženy plasty 1 x týdně (ve čtvrtek), papír 1 x týdně (v pátek, pouze v ulici Rooseveltova je papír vyvážen 1 x za měsíc), sklo 1 x měsíčně
(ve středu) a 1 x týdně bioodpad (ve středu). Na nádobách jsou
nalepeny plakáty s popisem odpadů, pro které jsou určeny. Podle
množství vytříděného papíru a plastu je nádob dostatek, ale protože někteří obyvatelé do nich dávají kartonové krabice nerozložené a plastové láhve nesešlapané, bývají nádoby často přeplněné.
Naplnění nádob průběžně sleduje stavební úřad - úsek životního
prostředí, který řeší i případné stížnosti občanů na neprovedený
vývoz, přeplnění nádob, apod. V případě, že nádoba na tříděný
odpad obsahuje odpad, který do ní nepatří, musí být bohužel
celý její obsah vysypán do směsného komunálního odpadu,
nebo uložen na skládku jako odpad nebezpečný. Často musí
být plné kontejnery se sklem znečištěné např. porcelánem,
keramikou nebo směsným odpadem, odvezeny se směsným
odpadem. Tím je třídění odpadů zcela zmařeno - třídili jsme
zbytečně.
CO A JAK TŘÍDIT? Do modrých kontejnerů na papír patří
noviny, časopisy, letáky, papírové obaly, lepenka, karton, katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír. Do kontejneru se nesmí odkládat papír znečištěný potravinami, použité pleny, obvazy, hygienické potřeby, voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír apod.
V kontejnerech by neměl být papír mastný, nebo znečištěný, mokrý - proto nádoby zavírejte. Papírové krabice by měly být rozloženy tak, aby se do nádoby vešlo co největší množství papíru. Papír
je svážen na dotřiďovací linku společnosti Resur s.r.o. Otovice. Na
ní dochází k vytřídění příměsí a nečistot a k roztřídění na lepenku, časopisy a směsný papír. Nakonec je papír slisován do balíků
o váze 400 kg a je předáván tuzemským i zahraničním papírnám
k dalšímu využití. Noviny mohou obsahovat až 70% recyklovatelného papíru, školní sešity dokonce 100%. Při výrobě 1 tuny recyklovaného papíru se ušetří cca 240 tisíc litrů vody a 12 stromů.
Do zelených kontejnerů na sklo lze odkládat veškeré tabulové
a obalové sklo - bez kovových uzávěrů. Vhazováním skla do nádob vzniká hluk, což v nočních a brzkých ranních hodinách ruší
okolí. Buďte prosím ohleduplní a lahve vhazujte do nádob jen
v době od 7 do 20 hodin.
Bohužel se v zelených kontejnerech stále objevuje odpad, který
sem nepatří - např. televizní obrazovky, monitory od počítačů
(jsou nebezpečným odpadem, který lze odevzdat např. na sběrném místě ve Sportovní ulici), drátosklo, skla z automobilů, zrcadla, keramika či porcelán (patří do směsného odpadu nebo do
velkoobjemového kontejneru). Sklo se sváží tak, aby nedocházelo
k jeho stlačování a drcení během nakládky a přepravy, to by ztížilo následné dotřiďování. Vytříděné sklo je sváženo do sklárny;
sklo je možné recyklovat neomezeně. V kontejnerech na sklo bývají i sklenice naplněné starým medem, marmeládou, tatarskou
omáčkou apod., nebo jsou lahve vhozeny do kontejneru v plastových pytlích nebo v papírových krabicích; svozová společnost pak
takový obsah odmítá odvážet jako tříděný odpad. V roce 2014
se v naší obci vytřídilo 39,5 tun skla a v roce 2015 při stejném
počtu kontejnerů o 3,3 tun méně; svozová společnost tento rozdíl
zdůvodnila tím, že v kontejnerech na sklo byl často i jiný odpad,
a proto muselo být odvezeno na skládku se směsným odpadem.
Do žlutých kontejnerů na plasty patří sešlápnuté a čisté láhve
od nápojů nebo kosmetiky, čisté fólie, plastové výrobky, umělohmotné kelímky od potravin, například od jogurtů apod., ale také
obaly tetrapaků (krabice) od mléka, džusů a vína. Sešlapáváním
plastových lahví a krabic je možné výrazně šetřit místo v kontej-

neru - asi třikrát! Do kontejnerů rozhodně nepatří plasty znečištěné chemikáliemi, oleji, nebo blátem, novodurové trubky, linolea
a jiné výrobky z PVC. Ideální by bylo, kdybychom odkládali PET
láhve nejen sešlapané, ale také zbavené uzávěrů (láhev bez uzávěru totiž při dalším zpracování klade lisu daleko menší odpor
než láhev uzavřená, což představuje značnou úsporu energie).
Plasty se dotřiďují na lince společnosti Resur s.r.o. Otovice, kde
dochází k vytřídění příměsí a nečistot a k roztřídění na jednotlivé druhy (PET láhve, fólie, tvrdé plasty, atd.) Roztříděný materiál
je lisován do balíků a předán k recyklaci. Před zpracováním jsou
plasty většinou předpírány. Během tohoto procesu je možné je ještě dotřídit - např. z rozdrcených PET lahví jsou ve vodě odděleny
části víček, které plavou na hladině díky odlišné hustotě. Recyklované plasty mají široké využití: lze je použít například na výplně
do spacáků, deky, koberce, fleecové bundy, některé stavební prvky,
zatravňovací dlaždice, zahradní nábytek, plastové pytle, granuláty pro výrobu nových plastů, apod. Zbytková, jinak nezpracovatelná frakce, slouží k výrobě alternativního paliva (použití např.
cementárny).
A co nápojové kartony? Po dotřídění jsou nápojové kartony
slisováné do balíků odváženy ke zpracování do papíren nebo ve
stavebnictví. V papírnách dochází k rozplavování a rozvláknění
nápojových kartonů, na sítech papírových strojů se zachytí kvalitní dlouhá vlákna (kartony jich obsahují okolo 60%) a ta se dále
používají pro výrobu papíru. Z rozdrcených kartonů lze lisováním za tepla vyrobit materiály využitelné ve stavebnictví jako
izolační desky i jiný stavební materiál.
Do hnědých nádob na bioodpad 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. V žádném případě nevhazujte: 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.
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.
TEXTILNÍ ODPAD
Občané mají možnost využívat k odevzdání nepotřebného textilu 4 bílé kontejnery rozmístěné ve městě. Jsou umístěné u autobusové zastávky v Nádražní ulici (poblíž samoobsluhy potravin),
v ulici Sportovní (u prodejny potravin), v Revoluční ulici (u bývalé Hospody za vodou) a nově také u v Radniční ulici (u Dvorany). Sběrné nádoby jsou určeny na textil, obuv (spárovanou)
a plyšové hračky. Věci prosím vhazujte suché a čisté, v igelitových
taškách či pytlích, aby se zabránilo jejich znečištění.
Cena za ukládání komunálního odpadu na skládky se stále zvyšuje, a rovněž tak i cena za dopravu odpadů na skládky.
A proto čím více odpadu vložíme do nádob na tříděný odpad (papír, sklo, plasty, bioodpad) a elektroodpad, tím méně
naplníme popelnice na směsný odpad. Apelujeme proto především na Vaši zodpovědnost k životnímu prostředí - třiďte
v domácnostech odpad a veďte k tomu i své děti. Papír, sklo,
sešlapané PET lahve a kartony (krabice) od nápojů ukládejte
do nádob na tříděný odpad, a pokud máte potřebu zbavit se
předmětů, které jsou objemným nebo nebezpečným odpadem, uschovejte je do příštího svozu.
Občané, kteří netřídí komunální odpad, ukládají do nádob
na tříděný odpad jiný druh odpadu, případně ukládají odpady
mimo sběrné nádoby na veřejná prostranství a zakládají tak
černé skládky, nejen porušují obecně závaznou vyhlášku města
(může jim být uložena i pokuta až do výše 50 000 Kč), ale také
navyšují náklady, které musí město vynaložit na likvidaci odpadů.
Stavební úřad Loket, úsek ŽP - odpadové hospodářství
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„Ve Sportovní mě zamrzí nepořádek kolem kontejnerů,“

říká ředitelka ZŠ Loket Gerta Míková

Ředitelka ZŠ Loket Mgr. Gerta Míková je také
zastupitelkou města za TOP09. Z jakých důvodů
chtěla se školstvím už jednou provždy seknout,
co říká na velmi diskutované téma inkluze a jaké
problémy ji trápí ve Sportovní ulici, kde bydlí?
Rozhovor připravil Mgr. Kristián Šujan

Jaké největší investice ZŠ v Lokti v posledních
letech proběhly?
Před deseti lety byla dokončena vnější i vnitřní
rekonstrukce v budově v Radniční ulici. Hlavní
budova postupně v letních měsících vnitřní rekonstrukcí stále ještě prochází. Před dvěma lety
určitě nikomu neunikly investice vnější, tedy fasáda, okna, střecha.

Jak dlouho už ředitelujete na ZŠ v Lokti?
V září 2001 jsme společně začínali školní rok
2001/2002.
Uvažovala jste někdy za celou tu dobu, že se
školstvím takzvaně seknete?
O tom uvažoval snad alespoň jednou každý,
a nejen pouze ve školství. Tedy i já. Jen bych dodala, že nikdy nebyli důvodem žáci.
A jaké důvody to tedy byly?
Ono se snad ani nedá mluvit o konkrétních důvodech. Povolání učitele je v dnešní době velmi
náročné, zvláště po psychické stránce. Pracovní
doba zdaleka nekončí zamčením školy. Určitě nejen mně vadí některé změny ve školství, zvláště ty,
které nepřinášejí změny pozitivní. Také stále rostoucí administrativa umí potrápit. Navíc nepracujeme jen se žáky, ale i s dalšími lidmi, např. s rodiči našich žáků, se zástupci nejrůznějších institucí.
Ne všichni bývají vstřícní, umí být vůči nám občas
i docela nespravedliví. Naštěstí je takových velmi
málo!
Vedle ředitelování také vyučujete. Jak hodnotíte dnešní mládež v porovnání třeba s tou z devadesátých let, kdy jsem na ZŠ chodil i já? Jsou
drzejší?
Je drzý, je drzá, jsou drzí…, to slýcháváme velmi
často. Ale! To samé slýchávaly i generace starší.
Mladí prostě touží provokovat, být jiní než ostatní. Naše dnešní děti jsou tedy spíš jiné. Žijí v jiné
době, jsou obklopeny nejrůznějšími moderními technologiemi, jejich vystupování ovlivňuje
především výchova od nejútlejšího věku, rodina,
kamarádi, škola…, prostě celá společnost. Jsou
mnohem zvídavější (to je dobře, doba to vyžaduje), ale často i pohodlnější, nejspíš i díky asistenci
chytrých telefonů, notebooků či tabletů. Pravdou
je, že někteří neumí správně odhadnout „mantinely slušnosti“. Ale od toho bychom tu měli být my

dospělí, rodiče, ve škole učitelé, kteří by jim měli
jasně onu hranici stanovit a důsledně vyžadovat
její dodržování.
Co říkáte na aktuálně velmi diskutované téma
inkluze, tedy to, že do jedné třídy chodí tělesně
či mentálně postižení žáci?
Otázku bych jen poněkud upřesnila. Jedná se
o děti, žáky a studenty s mentálním postižením,
tělesným postižením, zrakovým postižením, sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými poruchami učení, závažnými poruchami
chování, souběžným postižením více vadami nebo
autismem. Ano, od září 2016 nabyde účinnosti
„inkluzivní“ novela školského zákona. Ze všech
stran se dovídáme, že od nového školního roku
začnou do běžných základních škol chodit děti
s různými handicapy. Nemyslím si to tak docela.
V našich školách totiž až tak velké změny nenastanou, protože to, co se od nás očekává, už vlastně
děláme. Máme zkušenosti s různorodostí žáků, tj.
se žáky se zdravotním postižením a s žáky se zdravotním i sociálním znevýhodněním. Pokud se
něco změní, tak by to měl být systém financování
a poskytování podpor právě pro žáky, kteří mají
nějaké speciální vzdělávací potřeby. Úplně závěrem bych chtěla ještě zdůraznit, že novelou zákona
se neruší možnost vzdělávání se ve speciální škole
či třídě. Rodiče dětí s postižením nenutí ani zákon
ani vyhláška k přechodu do běžné školy.

Zahájení open air kulturní sezóny v Lokti,
aneb legendární Jethro Tull se vracejí!!!
Přestože už na začátku května se uskuteční pro Loket
významná událost v podobě otevření výstavy Karel
IV. Loket a Lauf v Černé věži (od 6. května) a hned
následující víkend je přesně v den narození římského
císaře a českého krále naplánován pochod na jeho
počest z Lokte do Karlových Varů (14. 5. od 9:00 hodin se vychází od loketské radnice a zpět z Varů je na
odpoledne zajištěný autobus od sv. Linharta), koncertní scény pod širým nebem otevřou až o víkendu
27.-28. května. Ale bude to stát za to! V rámci Beatové síně slávy Rádia Beat vystoupí české legendy, mj.
jako pocta Otu Petřinovi, Blue Efect Radima Hladíka
a v sobotu bude hlavní hvězdou legendární rocková
kapela JETHRO TULL. V sobotu se zároveň otevře
prvně letos i Malá scéna na náměstí, kde v sobotu
zahraje v 11:00 hodin ZUŠ Band a po poledni kape-

ly jak z Lokte (Honza Smolík), tak spojené s Rádiem
Beat (např. Doctor Victor - mimochodem tahle kapela hraje ve třech a předloni předskakovala vystoupení
Lucie v plzeňském amfiteátru s vynikajícím ohlasem
publika!). Na náměstí nebudou v sobotu chybět samozřejmě stánky, kde předpokládáme i již tradiční
účast z partnerského města Illertissen se svými preclíky a bílými klobáskami. Ostatně, přijďte se podívat!
Aktuální rozpis kapel a začátky jejich vystoupení najdete na www.loket.cz .
Petr Zahradníček
PS: Špatná i dobrá zpráva na závěr:
Za zrušené Nabucco je v jednání na 15. července
koncert operních árií Dagmar Peckové s Karlovarským symfonickým orchestrem, tak doufejme, že to
vyjde!

Jste členkou loketského zastupitelstva za TOP
09. Zkuste, prosím, ke každému tématu říci 1
krátkou větu, která vás první napadne.
Dvorana – Jednou z plakátu: Bude-li deštivé
počasí, uskuteční se akce školy Děti baví Loket ve
Dvoraně.
hrad Loket – Je chloubou našeho města.
Loketské městské lesy – Úspěšná firma, která je
ke škole vždy vstřícná.
děti a sport v Lokti – Přestože i škola nabízí pět
sportovních zájmových kroužků, je to málo!
vandalismus – Trápí většinu z nás, hlavně ta častá bezmoc by neměla být!
centrální parkoviště – Zpočátku poněkud nedůvěra, nyní jsme za něj rádi.
náměstí – Kašna, lavičky, posezení, příjemná
květinová výzdoba… a určitě brzy se nám po něm
bude chodit i lépe.
Bydlíte ve Sportovní ulici, jsou nějaké problémy, které vás jako obyvatelku města trápí?
Chodníky, ale ty se brzy začnou opravovat. Centrální parkoviště se rovněž dočká některých úprav,
které přispějí k naší větší spokojenosti. Zamrzí
mě občas nepořádek kolem sběrných nádob, ne
vždy ale vzniká pouze tím, že jsou nádoby přeplněné…!
Kdy se občané mohou těšit na oblíbenou akci
Děti baví Loket?
Připravujeme ji jednou za tři roky, takže snad
před koncem příštího školního roku.
Co byste na závěr vzkázala loketským občanům?
Povídejte si často se svými dětmi, usmívejte se,
snažte se stále na něco příjemného těšit. Všímejte si a važte si všeho hezkého kolem nás – je toho
hodně, jen to občas bereme jako samozřejmost.

p o z v á n k a
Občanské sdružení 456 vás zve na vernisáž výstavy
Káji Saudka v rámci projektu Galerie na hradbách.
Vernisáž se uskuteční v sobotu 21. 5. 2016 v 17:00 na
loketských hradbách (vstup ke galerii mezi minipivovarem Florian a hlavním mostem na náměstí). Díla
budou vystavena po dobu jednoho roku. Výstava prezentuje kresby Káji Saudka použité ve filmech „Čtyři
vraždy stačí drahoušku“ a „Kdo chce zabít Jessii“ v podobě filmových plakátů, úvodních titulků, prolínacích
záběrů či dekorací fiktivních komiksových sešitů doplněných o výběr z autorova obsáhlého díla. Projekt podpořili: Město Loket, Otherm-Aleš Hoch, Coba Envi,
KTS-CZ Karlovy Vary, Hotel Goethe-Pavel Fejtek, Restaurace u Divočáka-Josef Havel, Zajýc, Vilém Besta,
Jitka Vdovcová, Aleš Loziak.
sepsal: P. Vdovec


V sobotu 14. května od 10:00 hodin proběhne na areálu Bohemia v Sokolově piknikový happening na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů – Férová snídaně
NaZemi. 
Více na www.ferovasnidane.cz.
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Karel Smolík:
Jak to vidím...
Dobrý den, jaro je tady, už je to veselejší,
ale v komunální politice se vody trochu zčeřily. Jsem rád, že pan starosta reagoval na mé
příspěvky, ale spíše reakci přisuzuji panu Bednářovi. Připadá mi to dost arogantní a překlopené do osobní roviny. Do takové pavlačové
polemiky nejdu.
Opět se svěřuji jen se svými názory a zcela
jistě nejsem sám.
Největší hit, který opravdu stojí za pozornost,
je starostou avizovaný prodej Farmy Hory, což
bych pokládal za výrok roku.Je to dobrý marketingový tah, to aby si občané zvykli. On to
umí. Byla to jeho profese. Už od té doby, co
převzal starostování, nesměle s touto myšlenkou koketoval. Vím to, to jsem byl ještě v zastupitelstvu.Vše, co bylo vybudováno J. Hlavsou a Ing. Scheuerem mu bylo proti srsti.
Připomínám, pozemky byly přebrány od
státu v zdevastovaném stavu, byl zde muniční sklad. Zdůrazním fakt, že jde o historický
majetek města. Dokumentace existuje. Ihned
po té byl vypracován plán obnovy a na základě kvalitního zpracování projektu stát přidělil dotaci. Dokážeme si představit, kolik bylo
vynaloženo úsilí o získání této dotace a realizovat ji. Přes pár kotrmelců, které byly po
nástupu p. Bednáře do funkce starosty, kdy
se snažil farmu řešit, je v současné době areál v provozu a v dobré kondici. Argumenty,
že areál nepotřebujeme a je pro nás daleko,
je dost laciný. Vějička, která slibuje za peníze
z prodeje opravu Dvorany, náměstí a pod. je
zpochybnitelná.
Závěrem, stojím za názorem majetek rozšiřovat, zhodnocovat, jelikož až vyčerpáme lesy
mega těžbou, co nám zbyde. Hezké dny, hodně vzájemného prozumění a vstřícnosti přeje
Karel Smolík.

Energetický bulletin - TERM, první vydání
Vážení odběratelé tepla a teplé vody z CZT Loket Sportovní. Dovolte, abych Vám představil naší novou snahu
o včasnou, přehlednou a srozumitelnou informovanost o dění v soustavě Centrálního Zásobování Teplem
(CZT) - Energetický bulletin - TERM.
Úvodem dovolte, abych upřesnil majetkové vztahy
související s CZT. Plynová výtopna, topné kanály a převážná část technologie je majetkem města Loket, který
spravujeme na základě „příkazní smlouvy“ a „smlouvy
o nájmu technologie“. Kogenerační technologie je naší
vlastní investicí a pro její provoz máme od vlastníka kotelny pronajat nebytový prostor. Vzhledem k „příkazní
smlouvě“ jsme oprávněni provádět výrobu a rozvod tepla včetně všech smluvních vztahů na vlastní jméno, účet,
ale i odpovědnost a ručíme pro tuto činnost dle energetického zákona veškerým svým majetkem.
Důležitým aspektem, o kterém široká odběratelská veřejnost je rovněž málo informována, je měření dodávek
tepla jednotlivým odběratelům. V souladu se všemi plat-
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Reakce na článek Karla Smolíka:
Vyjádření Krajského úřadu Karlovarského
kraje k překročení maximální celkové výše
těžeb na lesním hospodářském celku Loket

nými normami a v případě teplé (užitkové) vody i nad
nimi měříme dodávku tepla zásadně na patách objektů.
Znamená to tedy, že veškeré ztráty v rozvodech mezi plynovou výtopnou a předávacími místy v paneláku, školce
či obchodu jdou k naší tíži a nehradí je spotřebitel. Proto
jsme i trubní rozvody z části měnili a především přeizolovávali. Měření tepla tepla má každý vchod, každý
odběr naprosto samostatné a své. Měření spotřeby teplé
vody je vždy na patě stavebního objektu a v případě vícevchodových paneláků společné vždy pro všechny vchody.
Spotřeba se poté dělí dle údajů zjištěných z bytových vodoměrů. Pitná - studená voda jde k odběratelům samostatně, mimo plynovou výtopnu.
Nejsledovanějším ukazatelem je jistě cena tepla. Dlouhodobě se snažíme držet cenu na jedné z nejnižších
úrovní v kraji a tato snaha se nám daří. Pro letošní rok
se podařilo cenu snížit na 500,- Kč za jeden GJ včetně
DPH a díky poklesu ceny plynu plánujeme na léta 2017
a 2018 snížit cenu ještě více, až pod hranici 460,- Kč /
GJ. Pro dosažení a udržení těchto nízkých cen jsme při-

stoupili i k obměně technologie za účinější a modernější.
V loňském roce jsme vyměnili oba hlavní kotle a letos nás
čeká výměna velké kogenerační jednotky. Velkou výzvou
a snahou do budoucna je rovněž zapojení obnovitelných
zdrojů tepla do systému CZT. Již letos instalujeme první
blok fotovoltaického předehřevu teplé vody na střechu
plynové výtopny. Věřím, že v nastoleném trendu budeme
pokračovat a udržíme přijatelné ceny a spolehlivost dodávek z CZT Loket. Přehled kalkulovaných a výsledných
cen v ČR je volně přístupný na odkazu www.eru.cz/cs/
teplo/statistika a poté je možno si otevřít přímo „přehled
cen v jednotlivých lokalitách“ nebo „vyhodnocení cen“.
Případné dotazy a podrobnosti rád zodpovím na e-mailové adrese radek.hejna@volny.cz .
V příštím vydání se zaměříme na podrobnější zprávy o vlastním měření dodávek a způsobech vyúčtování
a rozúčtování. V případě souhlasu předsedů DS přineseme i informace o přínosech a výsledcích úspor energií
u zateplených objektů v naší lokalitě.

Za TERM Radek Hejna
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VOK
VOLBA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KARLOVARSKÉHO KRAJE 2016
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Kdo jsme
Myšlenka vytvořit nové hnutí vznikla ve skupině
lidí, kteří v našem kraji žijí, pracují, vychovávají zde
své děti a vnoučata. Jsou to lidé různých profesí z
jednotlivých koutů našeho kraje, kteří zde vnímají
řadu problemů, jež je potřeba řešit. Proto bychom
se chtěli podílet na vedení Karlovarského kraje, tyto
problémy řešit a především rozvíjet kraj tak, aby naši
občané měli SPOKOJENÝ ŽIVOT.
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VÝBĚR Z VOLEBNÍHO PROGRAMU SPOKOJENYKRAJ.CZ
• Zabráníme vzniku azylových a detenčních zařízení na
území kraje.
• Zavedeme zvýhodněné celoroční jízdenky na integrovanou dopravu v celém kraji pro žáky a studenty, pracující
i důchodce.
• Podpoříme všechny složky integrovaného záchranného
systému v Karlovarském kraji.
• Dále rozšíříme grantový či stipendijní program podpory
prvního zaměstnání absoloventů SŠ s VŠ, aby mohli získat
v kraji potřebnou praxi.
• Prosadíme výstavbu průmyslové zóny u Sokolova.
• Zřídíme v každém okrese bezplatnou poradnu k úvodním konzultacím o problémech občanů.
• Podpoříme program pro aktivní život seniorů.
• Prosadíme zavádění nových technologií ke zvýšení
zájmu mladé generace o kulturní, případně přírodní
památky.
Více na spokojenykraj.cz

Co chceme
Všichni žijeme a chceme žít tady, v kraji, který je bezpečný, zdravý,
čistý, vzdělaný, pracovitý, pohostinný, kulturní, úsporný, dobře
propojený uvnitř i navenek, ohleduplný ke slabším. A právě
těchto deset úhlů pohledu na spokojený život je obsahem našeho
politického programu SPOKOJENÝ KRAJ, který v předvolebním
období postupně tvoříme a zveřejňujeme.

JUDr. Hana Zemanová
Karlovy Vary, advokátka
lídr kandidátní listiny VOK

Hor

www.spokojenykraj.cz
spokojenykraj

@spokojenykraj
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P R O G R A M

M Ě S T S K É

do 8. 5.
VÝSTAVA
Na stejné vlně – Libor Michalák a Milan Bauer
Společná výstava chebského výtvarníka a knihaře Libora Michaláka a plzeňského grafika Milana Bauera.
3. 5. 18:00 PhDr. Věra Kubová: Mystika bratří Čapků
Námětem přednášky PhDr. Věry Kubové je charakteristika doby a její vliv na uměleckou tvorbu, schopnost
umělce předvídat, nejen zobrazovat fenomény společnosti - i jak společnost dokáže naslouchat. Osudy Karla
i Josefa Čapkových dokumentují obojí. Seznámíme se
i s realitou, která nebyla objasněna dosud, anebo interpretována jiným způsobem. Životy obou bratrů v umělecké tvorbě obsáhly úroveň evropské moderní špičky
v literatuře, žurnalistice i dramatické tvorbě. Josef Čapek je naším předním kubistickým malířem s individuálním vlivem českého prostředí.
PhDr. Věra Kubová je plzeňská středoškolská a vysokoškolská profesorka, lektorka Matice české a autorka
mnoha přednášek o českých spisovatelích (Božena
Němcová, Jan Drda, bratři Mrštíkové a další).
5. 5. 17:00 PhDr. Vladimír Vlasák: Karel IV.
Přednáška PhDr. Vladimíra Vlasáka připomene základní momenty ze života a vlády jednoho z největších
středověkých vladařů Karla IV., jehož sedmisté výročí
narození si letos velmi široce připomínáme. Jelikož se
životní osudy i činy tohoto římského císaře a českého
krále mnohokrát velmi úzce protnuly s vývojem města a hradu Lokte, část výkladu bude věnována právě
těmto historickým momentům. Přednášku doprovodí
obrazová dokumentace připomínající jak osobnost významného českého panovníka z Lucemburské dynastie,
tak i bohaté vazby, jež ji s Loktem spojovaly.
10. 5. 17:00 Vernisáž výstavy Veroniky Landa Běžnodennosti
Vernisáž výstavy novorolské fotografky uhrančivých
momentů z běžného života. Úvodní slovo: PaedDr.
Miluše Dušková. Hudební doprovod: Jindřich Havel
(trubka) a Milan Pánek (akordeon).

Ukliďme Česko 2016 – Ukliďme Loket

V sobotu 9. 4. 2016 se parta dobrovolníků zúčastnila celorepublikové akce Ukliďme Česko, která se koná
již několik let. Za úkol si dala vyčistit pravý břeh řeky
v části cyklostezky od lávky ve Starém Sedle po most
v Lužné a levý břeh řeky od mostu po zahrádkářskou
kolonii a část lesa za paneláky ve Sportovní ulici. Akce
se zúčastnilo 8 dospělých a 4 děti. Celkem se podařilo nasbírat přes 20 velkých pytlů s různým odpadem
(PET láhve, igelity, sklo, oblečení), 7 velkých pneumatik
z náklaďáků, staré křeslo, monitor z počítače, autosedačku, palubní desku z favorita a další. I když nebylo
v našich silách uklidit vše, tak se podařilo odvést velký kus práce. Odměnou všem byl odpolední táborák,
špekáčky, pro děti kofola a pro dospělé pivo. Škoda, že
nedorazilo více lidí, ale věřím, že v dalším roce se nás
sejde víc.

K N I H O V N Y

11. 5. – 25. 6. VÝSTAVA
Veronika Landa: Běžnodennosti
Výstava autorských fotografií novorolské náplavy Veroniky B. která se pod své snímky podepisuje příjmením Landa - po otci, který jí k pozorování světa skrz
fotoaparát vlastním příkladem přivedl. Tuto výstavu by
chtěla věnovat jeho památce.
Veronika Landa již rok fotograficky dokumentuje akce
Městské knihovny Loket. Její snímky najdete na facebooku a webu knihovny ... http://mkloket.cz/galerie-na-rajcecz.
12. 5. 18:00 Večer poetických premiér:
Jiří Smrt a Teodor Kravál
Večer poesie s romantickými, nervními, komorními
i všeobjímajícími polohami a dvěma premiérami! Se
svou milostnou poesií poprvé na veřejnosti vystoupí
karlovarský básník, autor sbírky Dech života Danny Krüger vulgo Jiří Smrt. Ve svém domově, rodném
Lokti, světa kraji pak poprvé své divoké verše vychrlí
Teodor Kravál, notorický výherce literárních soutěží.
Hudební doprovod: Vítězslav Adamec.
17. 5. 18:00
Úvod do Bible: Svoboda sebezapomnění
V čem je tajemství radosti? Myslet si o sobě více, myslet
si o sobě méně, nebo myslet méně na sebe? Co na to posvátné texty Bible? Přednáška Tomáše Kábrta z České
biblické společnosti.
19. 5. 18:15 Karel IV.: Věčně mladý oslavenec
Další pořad na téma Karel IV. – tentokrát odlehčeně.
Literárně historická beseda Josefa Pepsona Snětivého
s hudebním doprovodem.
21. 5. 10:00 Hry bez hranic aneb Knihovníci dětem
10. ročník projektu Klubu dětských knihoven Karlovarského kraje, který se bude konat v Městské knihovně
Nová Role. Tým 4 dětských čtenářů bude reprezentovat
MK v Lokti na Meziplanetárním kongresu, kde se utká
se 14 týmy z knihoven karlovarského regionu. Soutěžící

Jmenovitě bych chtěl poděkovat paní Naděždě Doischerové z MÚ Loket za zajištění kontejneru na odpad,
firmě PAPE – kancelářské potřeby s. r. o. a hlavním
organizátorům akce Ukliďme Česko za poskytnutí
pytlů a pracovních rukavic a všem „uklízečům“ v abecedním pořadí: Berenice Adamcové, Markétě Adamcové, Vítězslavu Adamcovi, Karlu Ečerovi, Pavlu Jirsovi (Ochránci přírody Loket), Andree Krojové, Věře
Nývltové (Ochránci přírody Loket), Marku Sekerešovi
(Ochránci přírody Loket), Anně Vašákové, Alexandru
Vašákovi ml., Alexandru Vašákovi st., paní Naděždě
Doischerové z MÚ Loket a Městu Loket za zajištění
kontejneru na odpad.
Moje poděkování směřuje i k těm, kteří ve svém volném čase uklízejí během celého roku a jejich jméno
neznám.
Dík vám všem. Petr Adamec

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

K V Ě T E N

poměří své síly v rozličných, nejen literárních disciplínách. Soutěžní týmy nebudou prezentovat pouze své
knihovny a město, ze kterého přijedou, ale musí prokázat odborné znalosti o regionu i literatuře a projevit
také dostatek kreativity i schopnost týmové spolupráce.
Přijďte podpořit loketské děti, jste srdečně zváni! Bližší
informace v knihovně.
24. 5. 18:00 Myanmar: Hledání magického
„Toto je zpráva nejen o Myanmaru a o tom, jak jsme ho
ochutnávali a objevovali po dobu čtyř týdnů na přelomu loňského a letošního roku, ale možná především
o hledání magického.“ Vyprávět o Myanmaru (Barmě)
budou Yakeen a Satya Helusovi. Povídání doplní řadou
fotografií a krátkých filmů.
26. 5. 16:00
Večerníčková čítárna pro děti 3-6 let a jejich rodiče
Tradiční čítárna pro nejmenší. V případě pěkného počasí si budeme číst venku v přírodním divadle. Sraz
dítek a rodičů toužících po poslechu pohádky, hrách
na téma Večerníčkových pohádek a dalších aktivitách
bude v knihovně. Podle počasí se přemístíme – buď do
dětského odd. knihovny, nebo do parku.
28. 5. 14:00 – 17:00
Herní odpoledne s PIATNIKem
Herní odpoledne s hrami firmy PIATNIK, se kterou
naše knihovna navázala spolupráci. Představíme vám
nové hry, které jsme do knihovny zakoupili, i hry, které máme od Piatniku „na zkoušku“ půjčené. Přijďte si
je vyzkoušet! Všechny jsou skvělé. Vhodné pro děti již
od 5 let, dorostence i dospělé. Pokud by bylo výjimečně
pěkné počasí, není vyloučeno, že budeme hrát venku,
přímo na náměstí u knihovny
PŘIPRAVUJEME:
27. 6. 17:00 Vernisáž výstavy díla Vojtěcha Kubašty
sepsal Vladimír Kalný

Základní umělecká škola
Horní Slavkov/Loket
a její program
na měsíc květen
KVĚTEN / koncerty v Horním Slavkově (HS)
se konají v koncertním sále Pluhova domu,
koncerty v Lokti v tanečním sále ZUŠ.
5. 5. od 17 hod. / J.Zapf, A.Hlavatá (HS)
11. 5 od 17 hod. / M. Vaňuga (Loket)
11. 5. od 17 hod. / J. Marouš,L.Peterka (HS)
12. 5. od 17 hod. / J. Marouš,L.Peterka (Loket)
18. 5. od 18.30 hod. / G.Dundová (HS)
19. 5. od 17 hod. / M.Rothbauer (Loket)
23. 5. od 17 hod. / M.Krajíc (HS)
25. 5. od 17 hod. / E. Kaplanová, J.Honzajková (HS)
24. 5. od 17.30 hod. / Závěrečný koncert ZUŠ
(rytířský sál hradu Loket)
26. 5. od 17.00 hod. / Závěrečný koncert ZUŠ
(Koncertní sál Pluhova domu)
29. 5. od 11.00 hod. / Zahájení kulturní sezony, ZUŠ band (Malá scéna Loket)
Článek Pluhův dům byl dějištěm krajské soutěže byl umístěn na webové stránky města
Loket www.loket.cz.
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S akcí Víkend otců zamířily na
sokolovský stadion celé rodiny s dětmi
Poprvé se celorepubliková akce Víkend
otců rozšířila z prvoligových stadionů
také na ty druholigové. Jedno ligové kolo
v jarní části sezóny je věnováno otcům
s dětmi, pro které každý klub připravuje
speciální program. FK Baník Sokolov se
této role zhostil v rámci 22. kola Fotbalové národní ligy, ve kterém v sobotu 9.
dubna přivítal klub SFC Opava. Na rodiny s dětmi čekala řada soutěží a akcí. Pro
fotbalové nadšence byly na vedlejším
hřišti připraveny dovednostní disciplíny
a pro jejich účastníky také odměny. Malí
fandové Baníku mířili do fanshopu, kde
už čekaly balónky v klubový barvách
a malování na obličej. Rodiny se mohly zapojit do velké rodinné soutěže a ty
vylosované si odnesly hodnotné ceny.
O poločasové přestávce se pak rodiny
sešly na hrací ploše, kde vytvořily skupinovou fotografii s bannerem Díky táto!
Podle ohlasů si všichni fotbalové dopoledne v rámci Víkendu otců užili a to
i přesto, že Baník s Opavou remizoval
1:1, když o vedení přišel v předposlední
minutě z pokutového kopu. Fotografie a video z akce najdete brzy na webu

www.fksokolov.cz .
„Měli jsme velkou radost, že na fotbal
zamířily celé rodiny. Sobotní dopoledne
na Baníku bylo jako v mraveništi a každý si zde našel tu svou zábavu. Moc se
těšíme, až tato akce opět k nám do Sokolova zamíří“, zhodnotila Víkend otců
Petra Božeková Makoňová a dodává:
„Ještě nás čekají tři domácí mistrovská
utkání v této sezoně. 23.dubna hrajeme
proti FK Fotbal Třinec, 14.května proti
SK Sigma Olomouc „B“ a poslední zápas je proti FC MAS Táborko 31.května.
Na posledním zmiňovaném zápase připravujeme „Sbírku hraček“ pro sokolovskou nemocnici a zkrátka nepřijdou
ani diváci, kteří od hráčů A týmu obdrží upomínkové předměty. Neváhejte
a přijďte na sokolovský fotbal!“

pociťujete únavu očí nebo dokonce bolesti hlavy? Pokud ano, zpozorněte.
Poslední výzkum ukázal, že tyto nepříjemné pocity zažívá až 83% osob
používajících digitální zařízení. Proto chraňte své oči před modrým světlem.
Vhodné brýlové čočky s povrchovou úpravou BlueControl neutralizují
modré světlo z digitálních zařízení, z umělého osvětlení zářivkami i ze
slunečního záření. BlueControl výrazně omezuje únavu očí, snižuje pocit
napětí v očích, přispívá k uvolněnému vidění a zajišťuje vyšší kontrast
vidění.
Tato povrchová úprava je vhodná pro všechny, kteří si chtějí preventivně
chránit zrak bez ohledu na to, zda již nosí brýle (nejčastěji studenti, lidé
často používající počítač), tak pro klienty, kteří mají brýle a chtějí udržet
svůj zrak déle v kondici.

Optika Hasmanová radí…
Chraňte své oči před modrým
světlem.
Každý den jsme na dosah LCD/LED obrazovkám, chytrým mobilním
telefonům nebo tabletům. Tato digitální zařízení, která vyzařují
modré světlo, se stala běžnou součástí našich životů po celý den, od
rána až do pozdního večera. Používáme je většinou v těsné blízkosti
našich oči, které jsou pak vystaveny působení modrého světla, což
může mít časem neblahý dopad na naše vidění. Modré světlo je
součástí denního světla, pomáhá řídit náš režim spánku a bdění,
ovšem pokud jsou oči vystavovány modrému světlu dlouho, je
nutné je chránit. Přistihli jste se někdy například při práci u
monitoru, že máte nepříjemné pocity v očích? Oči jsou podrážděné,
zarudlé, někdy máte až rozmazané vidění,

O možnostech, jak chránit své oči, aby zůstaly déle zdravé a jak získat
pohodlnější vidění, se informujte v Optice Evy Hasmanové na adrese TGM
91/29 v Lokti nebo na městské tržnici, Rooseveltova 2019 v Sokolově .
Přijďte se podívat přes BlueControl a zjistěte, že Váš pohled může být
ostřejší.

Optika Eva Hasmanová
doporučuje svým klientům
www.optikahasmanova.cz

Poskytovatel zdravotní péče
www.bluecontrol.cz

Loket
tel.: 602 292 104
Sokolov
tel.: 602 829 867
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