Loketské listy
I N F O R M A C E P R O O B Č A N Y M Ě S TA L O K T E • P R O S I N E C 2 0 1 6

Krampus, vánoční trhy, Silvestr
v amfiteátru? Jedině v Lokti!

Sobota 3. prosince
Mikuláš a čertovský rej krampus

Sobota 31. prosince
Silvestr open air v loketském amfiteátru

V sobotu od 16:00 hodin na loketském náměstí. Kromě Mikuláše přijde ale Po loňské premiéře, kdy Loket prvním open air Silvestrem v amfiteátru
i celý čertovský rej krampus doprovázený pekelným ohněm a dýmem…
vítal rok oslav 700 let od narození Karla IV., navazuje Loket na úspěšný
první ročník. Za podpory Karlovarského kraje se od 21:00 hodin uskutečSobota a neděle 10.-11. prosince
ní oslavy vítání nového roku i letos. Ve 21:00 hodin zahájí večer loketská
Vánoční trhy (nejenom) na Hradě Loket
kapela CAJK, od 22:30 hodin vystoupí skupina DOCTOR VICTOR (předJedna z nejnavštěvovanějších akcí na hradě v Lokti, který se promění ve vá- kapela letošních koncertů AC/DC v Letňanech a Divokého Billa v Lokti)
noční jarmark, výrobu řemesel a muzikantský, divadelní a kejklířský svátek, a po půlnoci budou hrát BROUCI (Beatles revival). Samozřejmě nebudou
který rozhodně stojí za to zažít. Stánky nebudou chybět opět ani na náměstí. chybět vyhřívané pivní stany, půlnoční přípitek a ohňostroj.

Město Loket se ukázalo v další vánoční reklamě
– tentokrát na čokoládu Milka. Pod režií se podepsal Jean-Pierre Jeunet, který se proslavil snímky
jako Amélie z Montmartru nebo velkofilmem Vetřelec: Vzkříšení. Natáčelo se v květnu letošního
roku, hory pokryté sněhem jsou tak výsledkem
počítačových efektů.
Foto: Výřez z reklamy (youtube.com)

32. ročník Novoročního běhu v Lokti
Novoroční běh 2017 se uskuteční v neděli 1. ledna 2017. Závod bude odstartován tradičně ve 14:00 hod. od loketské radnice. Účastníci
se mohou prezentovat v závodní kanceláři již od 13:00 hod. Pořadateli této stále více navštěvovanější akce je TJ Loket a Městský úřad
Loket. Zveme všechny příznivce běhu jakéhokoli věku, kteří chtějí zahájit nový rok pohybem, pobavit se se stejně naladěnými lidmi
a rozhýbat své tělo zmožené vánočními oslavami. 1. ledna 2016 přivítalo během nový rok 294 účastníků, pokoříme letos hranici 300
startujících? Více informací na straně č. 2.
Mgr. Rudolf Flaška
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Novoroční běh Loket aneb Život je pohyb

V loketském sportovním kalendáři našel své stálé
místo Novoroční běh, který se stal za 31 let tradicí.
Tato sváteční lidová akce je otevřena všem věkovým kategoriím, trénovaným běžcům, příležitostným a rekreačním sportovcům. Cílem pořadatelů
je pozvat prvního ledna do Lokte všechny příznivce běhu, kteří se chtějí na Nový rok pobavit se
stejně naladěnými lidmi, rozhýbat své tělo zmožené vánočními oslavami a v neposlední řadě zahájit
celý nadcházející rok pohybem. Neplatí se startovné, všichni účastníci obdrží v cíli upomínkový dárek, volnou vstupenku na hrad a porci guláše.
HISTORIE
Novoroční běh se poprvé konal v roce 1985, prvních deset ročníků bylo odstartováno hodinu po
půlnoci ze Silvestra na Nový rok. Ve stejnou dobu
startoval i mezinárodní běh v Sao Paulu, Loket měl
být malá kopie této slavné akce. Značná část trati
byla neosvětlena, účastníci jevili na startu příznaky
únavy ze silvestrovské oslavy, pořadatelé tedy změnili čas startu na druhou hodinu odpolední. Tím
přilákali k účasti hlavně mladší generace a eliminovali vznik možného úrazu. Zakladatelem Novoročního běhu je loketský patriot, učitel tělocviku
a nadšený atlet Mgr. Rudolf Flaška. Většinu závodů
odstartoval, v posledních ročnících ho v této funkci nahradili Loketští ostrostřelci. Primát má v tom,
že kromě podílu na pořádání akce všechny ročníky
i fyzicky absolvoval.

L o k e t

2. prosince Koncert Vojta Kiďák Tomáško /
hlavní sál, 19:00 hodin, 60 Kč
3. prosince Cajk / Loket /Blues, rock, soul,
funk + Fish Flesh Field & Henry $ / hlavní sál,
20:00 hodin, 50 Kč

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych poděkovat všem pořadatelům, kteří mi
pomáhali starat se o mé „dítko“, jež se dožilo 31 let
a bez jejichž nezištné pomoci bych nebyl schopen
tuto tradiční akci v Lokti pořádat. Poslední stabilní pořadatelská parta (manželé Károvi, Hejnovi,
p. Vlasatá, pánové Jakubáč, Vostrý, Demeter, nastávající generace sourozenci Károvi a Bauerovi)
je schopna ještě dlouho Novoroční běh zajišťovat,
odrazem jejich dobré práce je neustále se zvyšující
počet startujících.
SPONZOŘI
Město Loket, TJ Loket, ELESTA Loket (Patrik
Stangar), MASS Loket (Lubomír Stehlík), TERM
Loket (Radek Hejna), Hrad Loket (Václav Lojín),
Geodetické služby (Ing. Josef Kára, Ing. Jaromír
Pinter), Gynekologická ambulance (MUDr. Kateřina Bauerová).
Jakub Kára, Adam Bauer, Mgr. Rudolf Flaška

Seznamte se! Dentální hygienistka

Kdo z nás má rád zvuk zubní vrtačky? Jsme přesvědčeni, že asi nikdo. A právě proto, že zdravé
zuby se nekazí, je třeba dělat vše pro zachování
zdravých zubů již od dětství. Základem je pravidelné a správné čištění doma, a minimálně dvakrát
ročně absolvování profesionální dentální hygieny.
Zanedbatelná není ani finanční stránka. Malé zákroky znamenají i nižší výdaje, méně času a zbytečné bolesti.
Většinu problémů se zuby způsobuje mikrobiální
zubní povlak. Pokud víme jak povlak správně odstranit, můžeme předejít mnoha stomatologickým
onemocněním.
Stav vašeho chrupu přitom ovlivňuje i vaše celkové

h r a d

zdraví. Nejnovější studie prokázaly přímou souvislost mezi zubními kazy, zánětem dásní a infarktem.
Kardiovaskulární onemocnění patří mezi hlavní
příčiny úmrtí na celém světě.
Nejrozšířenější a nejčastěji se vyskytující chronickou infekcí jsou zánětlivá onemocnění v ústech
- parodontitida. Bakteriální povlak představuje
významné riziko i při jiných onemocněních jako
je ischemická choroba srdeční, zánět ledvin, onemocnění kloubů, zvyšuje riziko náhlé cévní příhody a infarktu myokardu, přispívá k předčasným
porodům a nízké porodní hmotnosti. Lékař zpravidla řeší problémy, které již nastaly. Dentální hygienistka vám pomůže a poradí, jak těmto problémům
předejít.
Pracuji ve stomatologii 26 let. Na základě mých
dlouholetých zkušeností, práci na klinickém pracovišti Kliniky stomatologie a maxilofaciální chirurgie v Univerzitní nemocnici, ale i v privátní
praxi, důvěrně znám problémy pacientů a důsledky
onemocnění v ústech.
Kromě pravidelné návštěvy stomatologa je základem péče o zuby i pravidelná návštěva dentální
hygienistky, která vám pomůže zachovat zdraví
a pěkný úsměv.
Součástí pravidelné péče o zuby by proto mělo být
správné a pravidelné čištění zubů zubním kartáčkem, mezizubním kartáčkem a zubní nití. O jejich
správném výběru se dozvíte v příštím příspěvku.
Na vaše případné dotazy ráda odpovím na Facebooku - Dentální hygiena Karlovy Vary pro bělost a zdraví zubů.
Mgr. Šmáliková Darina

10. a 11. prosince Vánoční trhy
Vstupné: dospělí 100 Kč, děti a studenti 50 Kč,
bez pejsků

Z U Š
V prosinci 2016 zveme na tyto akce Základní
umělecké školy:
8. 12., 17.00 hodin 
Pluhův dům
Adventní koncert dechového oddělení
12. 12., 18.00 hodin 
MěKS HS
Vánoční koncert tanečního oboru ZUŠ
13. 12., 19.00 hodin 
Březová u Sokolova
Vánoční koncert s Josefem Vágnerem
14. 12.,17.00 hodin 
Vánoční koncert ZUŠ

Pluhův dům

15. 12., 18.00 hodin
Vánoční koncert ZUŠ

Klášter Sokolov

16. 12., 18.30 hodin
Koncert skupiny Roháči

Pluhův dům

19. 12., 16.00 hodin
Vánoční podvečer s klavírem

Pluhův dům

20. 12., 19.00 hodin
Rybova mše vánoční

hrad Loket
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starosty

Vážení spoluobčané,
připravili jsme pro vás řadu vánočních akcí
včetně oslav příchodu Nového roku v našem
amfiteátru. Rád se s vámi osobně potkám
také například během zpívání u vánočního
stromečku na Štědrý den. Těm ostatním
bych chtěl tímto prostřednictvím popřát
příjemné prožití vánočních svátků a pohodový vstup do roku 2017.
starosta Zdeněk Bednář

poděkování
Poděkování knihovny Městu Loket
a zastupitelstvu
Děkujeme Městu Loket a zastupitelstvu obce, díky
jejichž velkorysé podpoře jsme v tomto roce mohli
uskutečnit náš výstavní program.
Zahájili jsme retrospektivní výstavou k sedmdesátinám významné světové umělecké knihařky a loketské
patriotky Jarmily Sobotové, přivítali jsme výkvět mladých nadějí z Vyšší odborné školy grafické, ateliéru
knižní grafiky Hellichova v Praze pod vedením akad.
mal. Milana Erazíma, společnou výstavu regionálního knihaře Libora Michaláka a výtvarníka Milana
Bauera, obrovským zájmem veřejnosti poctěný průřez tvorbou československého výtvarníka-vizionáře
Vojtěcha Kubašty, výstavu knižních ilustrací legendárního fotografa a ilustrátora Jiřího Stacha a to nejlepší z tvorby pražského uměleckého nakladatelství
Meander, ověnčeného desítkami cen za nejkrásnější
knihy.
V následujícím roce hodláme v nastoupené cestě
pokračovat. V březnu přivítáme výstavu tibetských
knih s hojným doprovodným programem, v květnu
se k nám chystá se svými pracemi ilustrátorka Michaela Kukovičová, čerstvě ověnčená cenou Magnesia
Litera, prázdniny budou patřit klasikovi české umělecké knižní vazby Janu Perůtkovi, v září nás svými
nádhernými díly ohromí umělecká knihařka Eliška
Čabalová, na níž naváží její studenti z Fakulty umění Ostravské univerzity a s ponurostí podzimu bude
souznět unikátní výstava prvních vydání knih Edgara
Allana Poea soukromého sběratele a historika žánru
Martina Jirouška.
Vaši knihovníci

Průmyslovka hodnotí uplynulé období
Na SPŠ Loket jsme v tomto školním roce otevřeli
nový obor vzdělávání zaměřený na telekomunikace, který budeme vyučovat jako jediní v kraji. Dále
pokračují obory informačních technologií a stavitelství. Jednotlivé studijní programy se vzájemně
propojily a vhodně se doplňují, což je výhodné především v oblasti využívání programového vybavení a různých aplikací softwaru. U prvních ročníků
je koncepce vzdělávacích programů zpracována
tak, že výuka všeobecně-vzdělávacích předmětů
probíhá společně, a k přísné oborové specializaci
dochází až ve třetím a čtvrtém ročníku.
Celkem je na škole v současné době sedm tříd, jejichž cílem je zdárně dostudovat a odmaturovat.
Dále na škole proběhl i podzimní termín maturit.
Žáci maturitních ročníků absolvovali didaktické
testy, písemné práce i ústní část maturitní zkoušky.
V polovině měsíce září se uskutečnila již tradiční
akce, a tou jsou návštěvní dny městské knihovny,
se kterou SPŠ Loket dlouhodobě a úspěšně spolupracuje. Besedy jsou určeny hlavně pro předmět
český jazyk a literatura a týkají se přednostně
prvních a čtvrtých ročníků školy. První ročníky
se seznámí s chodem knihovny, katalogy, rejstříky, zapůjčováním knih atp. Žáci čtvrtých ročníků
si zde pak mohou vyhledávat potřebné informace
a podklady ke zkoušce dospělosti.
V září žáci stavebních oborů navštívili stavební
veletrh FOR ARCH 2016 v Praze. Zúčastnilo se jej
36 žáků a 2 učitelé. Žáci prvních ročníků zde plnili
úkol najít minimálně tři dodavatele a tři výrobce
jednotlivých stavebních materiálů. To se jim docela dobře podařilo, protože k tomu měli k dispozici
8 výstavních hal. Jejich starší kolegové z druhého,
třetího a čtvrtého ročníku se ve výstavních halách
zajímali především o nové technologie a materiály.
Sbírali tak různé prospekty, letáky, vzorky a propagační materiál. Už se těšíme na další ročník.
16. listopadu 2016 pak proběhl již čtvrtý ročník
oblíbeného turnaje hry League of Legends na naší
škole. Jedná se o tzv. MOBA hru, která je založena
na bitvě dvou proti sobě stojících týmů. K vítězství musíte zničit základnu nepřítele pomocí svých
130 hrdinů. Každý z nich je unikátní a má jiné
vlastnosti. Turnaje se zúčastnilo jedenáct týmů po
pěti hráčích z různých tříd naší školy. Ten se konal
v předem připravené učebně a hrálo se na nejhranější mapě hry vyřazovacím systémem pavouka.
SPŠ Loket se v říjnu zúčastnila další pravidelné

akce - náboru žáků základních škol na střední
školy pro rok 2016/17. Jedná se o akce s názvem
Výstava škol, která se koná postupně na čtyřech
místech v našem Karlovarském kraji, v Ostrově,
Karlových Varech, Sokolově a Chebu, kde jsme
představili žákům základních škol své obory, ukázky projektů, prací a seznámili je s životem školy.
Další součást náboru žáků je návštěva v rámci
třídních schůzek na jednotlivých základních školách. S rodiči vycházejících žáků na ZŠ Loket se
uvidíme 1. 12. 2016 od 16,00 hodin. Seznámíme
je s náplní a požadavky jednotlivých oborů, upozorníme na klady a výhody naší školy, zodpovíme
dotazy.
Třídy základních škol jsou také na SPŠ Loket zvány na tzv. Projektový den, kdy se mohou ještě blíže
seznámit s obory i výukou, především odborných
předmětů na škole, zúčastnit se odborné přednášky
o 3D tisku a vyzkoušet si 3D tisk drobných předmětů.
Naše škola také již tradičně pořádá Dny otevřených dveří. Proto vás zveme na pátek 9. prosince
2016 na Střední průmyslovou školu v Lokti. Od
14,00 hodin nás můžete navštívit a prohlédnout si
celou budovu i jednotlivé učebny. Akce potrvá do
17,00 hodin. Další termín bude v sobotu 7. ledna
2017 v době od 9,00 hodin do 16,00 hodin. Těšíme
se na vaši návštěvu!
A protože pomalu končí rok 2016, chceme našim
čtenářům a občanům města Loket popřát šťastné
a veselé Vánoce a úspěšný nový rok 2017.
Mgr. Alexandr Štěpnička a Ing. Dana Krulišová

krátce
ROHÁČI
Skupina Roháči děkuje všem svým fanouškům za přízeň a přeje jim krásné prožití vánočních svátků
a úspěšný start do nového roku 2016. 
za Roháče Miloš Rybař
RYBÁŘI
Rybářský svaz MO Loket by chtěl touto cestou popřát všem členům a občanům města Loket do
nového roku jen to nejlepší a pochopitelně štastné a veselé Vánoce.
MOST NA OSTROV
Obyvatelé Ostrova v Zahradní ulici velice děkují Městu Loket za podařenou rekonstrukci mostu
vedoucímu do jejich lokality včetně umístění dopravní značky doprostřed mostu. Ještě jednou velké
poděkování!
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Ze života základní školy

Opět po měsíci přichází i naše základka s krátkými zprávičkami o dění na naší škole. Pro děti
z 1., 2. tříd společně s mateřinkami si žáci ze Základní umělecké školy Horní Slavkov/Loket připravili na 1. listopadu krásný, poetický koncert.
Konal se v knihovně a děti si poslechly sólový
i sborový zpěv a duety, zazněly i různé hudební
nástroje. Koncert se všem moc líbil, ale především na posluchače udělalo velký dojem to, že
viděli a slyšeli své šikovné spolužáky, co všechno
se v hudebním oboru už naučili.
Žáci z 2. stupně sportovali, zahráli si piškvorky,
zúčastnili se projektu na gymnáziu a ti vycházející se jeli podívat na prezentace škol, které je
lákají ke studiu. V okresním kole ve stolním tenisu bylo v Novém Sedle úspěšné družstvo kluků
ve složení Tomáš Hromádko, Josef Rubeš (oba
z 9. A) a Petr Vlasák (8. tř.). 1. místo, které vybojovali, jim zaručilo postup do krajského kola. To
se konalo 3. listopadu v Chebu a kluky doplnil
ještě Ríša Šálka z 9.A. Společnými silami v kraji
obsadili 5. místo. Družstvo starších dívek, které
tvořily Andrea Jarošová z 9. B a Sabina Zajačková
z 9. A, skončilo v okresním kole na 5. – 6. místě.
Klání ve stolním tenisu se zúčastnili i žáci z 1.
stupně. 10. listopadu vyrazili do Kraslic Leona
Kurucová, Tereza Šťastná, Michal Klášterka všichni ze 4. A - a Zdeněk Čechura ze 4. B. A dařilo se jim. Ze 7 škol skončili na druhém místě.
Velmi bojovné a vyrovnané souboje svedli i zdatní piškvorkáři. 3. října pořádala Žákovská rada
ZŠ Loket školní kolo, z nějž se do okresního probojovali vítězní deváťáci Martin Duong, Andrea
Jarošová, Richard Šálka, Ladislav Boudyš a Josef
Rubeš. Okresní kolo mistrovství škol v piškvorkách se konalo 25. října na Gymnáziu Sokolov.
Tam se umístili na krásném 4. místě. Jako jediná základní škola se probojovali až do souboje
o postupová místa, kde za svůj úspěch sklidili
zasloužený potlesk od mnohem starších soupeřů
ze středních škol a gymnázií.
Na gymnázium do Sokolova vyrazili i žáci
8. a 9. ročníků. Konalo se tu další motivační odpoledne v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském
kraji. Žáci se v něm věnují chemii a přírodopisu
a i tentokrát jim vyučující na gymnáziu předvedli na jednotlivých stanovištích zajímavé pokusy.
Deváťákům se pobyt v naší škole krátí a už brzy
se budou muset definitivně rozhodnout, co dál.

Všichni kolem se jim snaží usnadnit jejich rozhodování a pomoci při výběru střední školy. Na
prvním místě určitě rodiče. Ti většinou se svými
dětmi využili první příležitosti 6. října a zhlédli výstavu škol na sokolovské ISŠTE. Ve škole
pak s výběrem vhodné školy pomáhá pan učitel
František Křivánek jakožto výchovný poradce.
No a ten využil letos i druhou nabídku, ostrovské průmyslovky, která zajistila zdarma dopravu,

a zúčastnil se 13. října s deváťáky výstavy škol
i v Ostrově. Tak snad jim tyto dvě návštěvy aspoň trochu pomohly v rozhodování.
Pedagogický sbor včetně vychovatelek absolvoval
v uplynulém období zajímavý seminář. Do Lokte
zase po čase přijela Mgr. Michaela Veselá, kterou
všichni vidíme vždy velmi rádi. Pracuje v instituci Společně k bezpečí a poskytuje odborné poradenství v oblasti řešení konkrétních problémů ve
školách v každodenním životě. Její semináře jsou
vždy podnětné, inspirující, a i když probíraná témata nejsou právě nejveselejší, magistra Veselá
se vždy snaží je občas trochu odlehčit, pokud to
tedy jde. Tentokrát znělo téma „Jiné dítě ve vaší
škole“ a my jsme se dozvěděli konkrétní postupy
při práci s problémovým žákem, něco o základní
pedagogické diagnostice a diagnostických nástrojích. Víme už, jak s takovým žákem a třídou
pracovat, aby se dalo učit a něco naučit, a co například nedělat, abychom se nedopouštěli chyb.
Seminář byl postaven na řešení konkrétních
případů, lektorka vytvořila anonymní modelové
situace s návrhem jejich řešení.
Žáci i zaměstnanci ZŠ Loket přejí všem příjemné
a klidné prožití vánočních svátků, pohodu, radost a štěstí v kruhu Vašich nejbližších.
ZŠ Loket

Žáci propojili teorii s praxí
Poslání naší SPŠ Loket není položeno jen na rovině
výchovně naučné, nýbrž i v přiblížení reality studujícím žákům. Na základě této myšlenky a spolupráce Ing. arch. Janische s Národním památkovým
ústavem se 10. listopadu 2016 uskutečnila návštěva
komplexu bývalých lázní v Kyselce, které se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníků oborů Stavebnictví a Stavební obnova. Žáky doprovázené 3 učiteli odborných předmětů přivítal nejen zástupce Národního
památkového ústavu a zástupci obecně prospěšné
společnosti Lázně Kyselka, ale i starosta obce Ky-

selka. Po úvodním seznámení s historií lázní a jejich jednotlivých budov doprovázeném projekcí
fotografií z minulosti i současnosti, se výkladu
ujal zástupce o. p. s. Lázně Kyselka, který přítomné informoval jak o činnostech prováděných o. p.
s. Lázně Kyselka, tak i o záměrech a vizích týkajících se záchrany tamních stavebních skvostů. Následovaly prohlídky s výkladem, při kterých si žáci
mohli prohlédnout objekty Vilemína, Mattoniho
vilu a prostor Ottova pramene. Tato část exkurze
žáky nadchla nejvíce, a to nejen proto, že viděli,

jak ve škole získané znalosti mohou využít v praxi. Především si uvědomili, že i oni mohou přispět
k zachování takto významných objektů pro příští generace, a že je právě práce s památkami tou
cestou, kterou se chtějí vydat ve svém budoucím
profesním životě. I vzhledem k populárnosti historického seriálu Já, Mattoni, právě vysílaném Českou televizí, byli žáci příjemně překvapeni tím, že
i historie promlouvá do současnosti.
Mgr. Michaela Sebjánová,
Ing. Martin Kumpera
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Březovský lístek 2016 byl opět úspěšný
V sobotu 22. října 2016 se v prostorách multifunkčního centra v Březové
u Sokolova konala tradiční hudebně-pěvecká soutěž „Březovský lístek 2016“.
V této soutěži v kategorii do 10 let zabodovala Eliška Zapfová, která získala
krásné 2. místo, v kategorii od 11 do 15 let Lucie Šreinová a Kristýna Vášová,
které se staly vítězkami této kategorie a získaly nejen postup na celostátní
finále do Brna 26.–27. listopadu 2016, ale i do dalších celostátních soutěží.
Děvčatům tedy patří velká gratulace a poděkování za reprezentaci ZUŠ.
Tuto sobotu se také konal koncert pěveckých sborů pod vedením Mgr. Ivety
Poslední, koncertní sál Pluhova domu byl téměř plný a výkony sólistů i sborů
obdivuhodné.
V říjnu se uskutečnily také interní koncerty školy, kde již vystoupili první
žáčci s nacvičeným repertoárem.
V atriu loketské městské knihovny se 1. listopadu uskutečnil koncert pro
žáky loketské mateřinky a základní školy. Ve stejný den byl také zahájen Festival tvorby ZUŠ Karlovarského kraje a to výstavou výtvarných oborů ZUŠ
na Krajském úřadě Karlovarského kraje. Festival pokračoval „Dnem tance“
a „Dnem hudby“, kterých se také účastnili naši žáci a to v Karlovarském
městském divadle.
Dovolte mi pozvat vás na některé vánoční koncerty konané v prosinci 2016.
V koncertním sále Pluhova domu se uskuteční koncert loketské skupiny Roháči, vstupenky jsou k prodeji v ZUŠ, cena vstupného je 70 Kč. V rytířském
sále hradu Loket již tradičně zazní v podání orchestru pedagogů ZUŠ, pěveckých sborů Cubitus, La Dolce Vita Sokolov a Harmonie Kraslice Rybova
mše vánoční, cena vstupného je 100 Kč, vstupenky jsou k dispozici v ZUŠ
Horní Slavkov (pí Čedíková 607 691 405) nebo v prodejně Zdravíčko Loket
(pí Zapfová 732 818 930).
Jménem celého kolektivu zaměstnanců ZUŠ mi dovolte popřát vám krásné
Vánoce plné klidu, pohody a lásky.
Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ
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Zastupitelé města, starosta Zdeněk Bednář
a všichni zaměstnanci Městského úřadu
v Lokti přejí občanům příjemné prožití
vánočních svátků.

Zpívání u vánočního stromečku na
náměstí začíná na Štedrý den v 21 hodin.

Jak to bude s odvozem odpadů?
ODPADOVÝ KALENDÁŘ MĚSTA LOKET NA ROK 2017 bude opět
vložen do lednových Loketských listů. V kalendáři najdete všechny
informace o četnosti a cenách svozů za směsný komunální odpad, informace o svozových dnech, termíny svozu objemných a nebezpečných
odpadů, informace o sběrných místech pro elektroodpad a kovový odpad, o nádobách na dosloužilý textil, obuv a hračky.
Všichni občané, kteří mají s městem Loket uzavřenou smlouvu na svoz
komunálního odpadu, obdrží počátkem ledna 2017 do schránek doklad
s potřebnými údaji k úhradě ceny za odvoz odpadů na rok 2017.
Po předložení dokladu o úhradě odvozu odpadů na Městském úřadu
Loket - odbor finanční (pokladna - p. Kaiserová), obdrží každý samolepicí známku na příslušné období, kterou si označí svou sběrnou nádobu.
Žádáme tímto občany, aby nevytvářeli černé skládky u popelnic v období vánočních svátků, a do nádob na tříděný odpad odhazovali PET
lahve sešlapané a kartonové krabice rozložené!
První svoz objemných odpadů (nábytek, koberce apod.) pro občany
Lokte v roce 2017 bude ve dnech 13.-15. ledna 2017.
Upozorňujeme, že v případě nevyvezených nádob (popelnic) v řádném svozovém termínu je třeba toto nahlásit hned následující den p.
N. Doischerové, tel. 352 359 726. Reklamace (nevyvezené nádoby) jsou
ověřovány na kameře svozové společnosti.
Městský úřad, odbor výstavby - úsek odpady
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P R O G R A M

M Ě S T S K É

do 4. 12. VÝSTAVA: Jiří Stach v Meanderu
Výstava knižních ilustrací Jiřího Stacha pro
nakladatelství Meander. Jiří Stach (*1944),
světově proslulý český fotograf a výtvarník, vystudoval obor fotografie – nejprve na střední
grafické, později na FAMU. Při studiu začal
pracovat v barrandovských ateliérech jako filmový fotograf v době, kdy tam vrcholila nová
vlna československého filmu a on fotografoval
na obou našich filmech, které získaly Oscara
(Obchod na korze, Ostře sledované vlaky). Od
roku 1972 pracuje jako fotograf na volné noze.
Po roce 1970 doma nemohl vystavovat – pouze
v zahraničí, mimo jiné v prestižních Cannon
gallery v Amsterdamu, nebo Vision gallery
v San Francisku a dalších světových galeriích.
Jeho fotografie jsou součástí sbírky pražského
UMPRUM muzea a mnoha soukromých sbírek. V roce 2006 vyšel soubor jeho díla v knižní podobě pod názvem Natura Magica.
7. 12. – 8. 1. 2017
VÝSTAVA: Umělci v Meanderu
Pražské nakladatelství Meander, zaměřené na
uměleckou autorskou literaturu pro děti, loni
oslavilo dvacet let existence. Nabízí tvorbu renomovaných tvůrců z Česka i zahraničí. Mezi
vydanými autory najdete Violu Fischerovou,
Danielu Fischerovou, Václava Havla, Ivana
Martina Jirouse, Radka Malého, Jiřího Stránského, Ludvíka Vaculíka či Ivana Wernische.
Na výtvarném doprovodu knih, které upravují přední čeští grafici, se podíleli význační
výtvarníci a ilustrátoři jako Jiří Černický, Jan
Hísek, Petr Nikl, Jiří Sopko, Jiří Stach a další.
V současnosti se Meander může pochlubit 202
položkami v bibliografii. Jeho tituly se pravidelně umísťují mezi Nejkrásnějšími českými
knihami roku, bodují ve výročních knižních
cenách Magnesia Litera nebo si odnášejí Zlaté stuhy za dětskou literaturu. Za dvě desetiletí své produkce nakladatelství posbíralo více
než padesátku nejrůznějších ocenění. Meander
v čele s majitelkou Ivanou Pecháčkovou navíc
organizuje každoroční literární festival Děti,

K N I H O V N Y

čtete?, besedy s autory, literární kavárny či výtvarné výstavy. Právě tato výstava dokazuje, že
ve vydavatelském světě je Meander pojmem,
který bude navždy spojen s nezaměnitelnými
uměleckými knihami pro děti a dětskými výtvarnými knihami pro dospělé.
6. 12. 17:00
Vernisáž výstavy Umělci v Meanderu
Vernisáž výstavy knižní produkce pražského
uměleckého nakladatelství Meander, které loni
oslavilo 20 let své existence. Úvodní slovo Ivana Pecháčková. Hudební doprovod: DJ Silent
Cut.
7. 12. 18:00
KINO LOKET: Film - překvapení
Tentokrát bez nápovědy ;)

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

22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.

12–18
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
10–12 13–16

a novinek zvlášť! Vyzkoušíme fungl nové hry
od firmy Piatnik (Monstars, Rummikub, Shadow Master a další). Pro příznivce skládaček
pak máme superlahůdku: 3D puzzle! 16 dílků,
to vypadá jednoduše, ale zkuste si schválně složit 3D Berušky – dají zabrat! Můžete vyzkoušet
již nyní.
20. 12. 18:00
Úvod do Bible: V záři svatosti
Bible o mystické proměňující moci svatosti
vstupující do všední šedi a trápení světa. Přednáška biblisty Tomáše Kábrta.

PŘIPRAVUJEME:

11. 1. 18:00
Švédská teorie lásky (oceňovaný dokument
z festivalu Jeden svět)
18. 1. 18:00
Autorské čtení Michala Březiny z knihy Měsíční deník

12. 12. 10:00
Umělci v Meanderu: Marcela Konárková dětem
Dílna výtvarnice vydavatelství Meander Marcely Konárkové pro žáky ZŠ Loket. Doprovodná akce výstavy Umělci v Meanderu. Uzavřený
pořad.

Nadační fond Českého rozhlasu připravil již
14. ročník celorepublikové sbírky „V ZÁŘÍ
SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“. Celonárodní sbírka je
součástí dlouhodobého projektu Světluška, jehož cílem je pomáhat dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Tyto prostředky
budou v rámci grantového řízení rozděleny na
přímou pomoc nevidomým – jednotlivcům
a neziskovým organizacím, které prostřednictvím svých programům nevidomým pomáhají.

14. 12. 15:00
Umělci v Meanderu: Petr Nikl dětem
Dílna výtvarníka vydavatelství Meander Petra
Nikla pro žáky ZUŠ Loket. Doprovodná akce
výstavy Umělci v Meanderu. Uzavřený pořad.
17. 12. 14:00–17:00
Herní odpoledne: Monstars a spol.
Srdečně zveme všechny příznivce stolních her

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).

Provozní doba městské knihovny od 22. 12. 2015 do 2. 1. 2016.
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

P R O S I N E C

10. 12. 14:00
Andělíčková dílna s Janou Lieblovou
Na četné žádosti vás, návštěvníků knihovny,
opakujeme populární Andělíčkovou dílnu,
která měla obrovský úspěch před Vánoci 2014.
I letos si budete moci s naší výtvarnicí Janou
Lieblovou vyrobit svého vlastního andělíčka
a obohatit tak vaše Vánoce o duchovní rozměr.

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

N A

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

28. 12. 10–12 13–16
29. 12. 10–12 13–16
30. 12. ZAVŘENO
31. 12. ZAVŘENO
1. 1.
ZAVŘENO
2. 1. 10-18

Městská knihovna Loket
pokračuje v celorepublikové
sbírce pro projekt SVĚTLUŠKA

Městská knihovna Loket se již tradičně do projektu připojila. Až do konce roku 2016 budete
moci v knihovně zakoupit přívěšky na klíče
a záložky fondu Světluška. Finanční příspěvky
jsou vybírány do speciální lucerničky. Rozsviťte i vy spolu s námi svět nevidomých.

Děkujeme vám, milí
čtenáři a návštěvníci
knihovny za celoroční
přízeň, hojnou účast
na našich přednáškách,
výstavách a dalších
pořadech a přejeme
příjemné prožití
Vánočních svátků.
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PRODEJ
VÁNOČNÍCH
STROMKŮ, KAPRŮ,
A LEGENDÁRNÍCH
KEŘKOVSKÝCH ROHLÍČKŮ

V LOKTI

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