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Novoroční běh v Lokti překonal
další hranici v počtu startujících

Oslavy vánočních svátků v Lokti uzavírá tradičně Novoroční běh. Letošní 33. ročník předčil
očekávání, stále se zvyšující popularita a jarní
počasí přilákaly na start rekordních 309 startujících (176 mužů a 133 žen). Nejsme klasická
atletická akce, naším krédem je získat pro pravidelné sportování co nejvíce lidí jakéhokoli věku,
začít s redukcí váhy po vánocích a pobavit se
se stejně naladěnými lidmi. Snažíme se naplnit
přísloví „Jak na Nový rok, tak po celý rok.“
Závod odstartovali ve 14:00 hod. Loketští ostrostřelci salvou z replik historických ručnic.
Všichni účastníci dorazili do cíle bez újmy na
zdraví, na konci 2,5 kilometrové trati se posilnili vyhlášenou česnečkou manželů Hejnových,
obdrželi pamětní minci a přespolní závodníci
volnou vstupenku na hrad Loket.
Mezinárodní punc dal Novoročnímu běhu
v Lokti start Pabla Escajadilla z Bruselu, který
běhá v Lokti pravidelně a přislíbil i účast v příštím roce. Zároveň byl i nejvzdálenějším závodníkem. Nejstarší ženou, která se vydala na trať,

byla Marie Štěříková (1936) a mužem Alfred
Stočes (1937). Že sportu fandí i vedení města
dokazuje fakt, že cílem proběhli starosta města
Zdeněk Bednář a místostarosta Petr Zahradníček. Mezi muži už několikátým rokem kraluje
Tomáš Valta, který ani letos nenašel přemožitele.
Velký dík za hladký průběh závodu patří Policii ČR, která zabezpečila trasu kolem Lokte,
jež je vedena po silnici za normálního provozu. Pořadatelské služby se tradičně zhostili na
výbornou a poděkování patří manželům Károvým a Hejnovým, paní Vlasaté, Kloubalové
a Červinkové, pánům Demeterovi, Rybářovi,
sourozencům Károvým a Bauerovým. Poděkování samozřejmě patří i sponzorům, kteří
celou akci finančně podpořili, jmenovitě MěÚ
v Lokti, MUDr. Hosová, MUDr. Bauerová, Ing.
Kára, Ing. Pinter, pan Stangar, pan Stehlík, pan
Neudert, pan Lojín, paní Lenklová a Ing. arch.
Červinková.
Mgr. Rudolf Flaška, foto: (mel)

Nejrychlejší muži:
1.
Valta (České Budějovice)
2.
Čepek (Praha)
3.
Hubený (Sokolov)
4.
Linhart (Karlovy Vary)
5.
Bauer A. (Loket)
6.
Kundrát J. (Sokolov)
7.
Falář (Loket)
8.
Kapko (Vlašim)
9.
Hlavsa (Loket)
10.
Hoch A. (Loket)
Nejrychlejší ženy:
1.
Breznická (Praha)
2.
Doubková (Praha)
3.
Pillerová (Březová)
4.
Bauerová M. (Loket)
5.
Staňková M. (Sokolov)
6.
Vastlová (Karlovy Vary)
7.
Staňková E. (Sokolov)
8.
Jarošová (Loket)
9.
Stocknerová E. (Sokolov)
10.
Flašková (Loket)
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Davy návštěvníků zaplnily vánoční hrad

h r a d

L o k e t

Koncert Vltava
16. března 2018
hrad Loket, hlavní sál

20:00, 110 korun

Rituál Depeche Mode Revival
13. dubna 2018
20:00, 110 korun
hrad Loket, hlavní sál
Rituálně koncert Znouzecnost + 1
20. dubna 2018
20:00, 110
korun - hrad Loket, hlavní sál
sepsal Roman Kvak

HOSPODA U RADNICE
19. 1. Koncert Blahobeat
20:00 vstup dobrovolný

„Není to jenom o hradě, chtěli jsme to rozšířit, aby se celá ta kulisa vánoční atmosféry přemístila i na náměstí. Velice mě těší, že zájem
v letošním roce je nebývalý. Máme zde téměř
kompletní sortiment, samozřejmě občerstvení
a ty klasické věci, jako je svařené víno a medovina. Velice přísně ale hlídáme, aby se nám zde
neobjevili trhovci, které je možné vidět v současné době na všech tržnicích a aby ten prodej
byl něčím výjimečný. Je to zaměřeno na Vánoce, vše spojené s Vánoci a s dárky na Vánoce,“
zhodnotil průběh vánočních trhů starosta Lokte
Zdeněk Bednář.
Na hradě probíhal kulturní program a ukázky historických řemesel a zvyků z Krušných
hor a Poohří. Návštěvníci, kteří si zaplatili stokorunové vstupné na hrad, si mohli vyzkoušet

výrobu slaměných ozdob i vonných františků.
Pro štěstí odlévali cín nebo rozkrojením jablka
hledali hvězdu.
Bohatý kulturní program vyplnily Bára Štěpánová, pěvecký sbor Cubitus, folklórní soubory
Krušnohor, Chomutov a Dyleň Karlovy Vary.
Staropražská kapela Třehusk zahrála rozverné
a veselé písně.
Nechyběla i divadelní představení v podání
Pouličního divadla Viktora Brauenreitera nebo
Buchty a Loutky. Od hradu až po náměstí se táhl
špalír lidí. Na náměstí se prodávalo občerstvení i vánoční jmelí a ozdoby. Děti zaujaly ovce
v ohradě, řada návštěvníků trhů využilo možnosti focení u vyzdobeného vánočního stromu
a saní.
zdroj: TV Západ, foto: Karel Pfeifer

27. 1. Koncert Red Hot Chili Peppers Californication Tribute
20:00 vstup dobrovolný
2. 2. Fish Flesh Field & Henry $
psychedelic blues
20:00 vstup dobrovolný
9. 2. Five Rivers Blues Band
Blues Funky / Plzeň
20:00 vstup dobrovolný
24. 2. Složitá Situace / Loket / Rock
20:00 vstup dobrovolný

Oznámení o době a místě konání prezidentských voleb
Starosta města Loket podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
oznamuje:
1. Volby prezidenta republiky se uskuteční:
• dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
• dne 13. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin,
případné 2. kolo se uskuteční:
• dne 26. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
• dne 27. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin,
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. I.
je volební místnost v budově Základní školy v ul. T.
G. Masaryka č. p. 128, Loket, pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
- ulice: Československé armády, Hradní, Kostelní,
Krátká, Lužná, Na Vyhlídce, Nádražní, Radniční, Revoluční, Rooseveltova, Řeznická, Sadová, Sobotova,

T. G. Masaryka, Tovární, Tyršovo náměstí, Zahradní,
Zámecká
- části Lokte: Dvory, Nadlesí, Údolí
ve volebním okrsku č. II.
je volební místnost v domě s pečovatelskou službou,
Sportovní 556, Loket, pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
- ulice: Finské domky, Mírová, Sokolovská, Sportovní,
Nad Hájovnou
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
(občanským průkazem, cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Lokti dne 27. prosince 2017,
Ing. Zdeněk Bednář, starosta města Loket

Dne 30. prosince 1967 uzavřeli v naší obřadní
síni manželství Aleš a Jaroslava Strádalovi. Přesně po 50 letech na stejném místě obnovili slib
manželský. Za město šťastnému páru osobně
poblahopřál starosta Zdeněk Bednář. Do dalších
společných let jim přejeme hodně zdraví a štěstí!
Město Loket
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starosty

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám popřál hodně štěstí, zdraví a vše nejlepší do nového roku 2018.
Tento rok nás čeká řada významných událostí, ať už je to lednová volba prezidenta České
republiky nebo podzimní komunální a senátní volby. Tady bych vám rád v obou případech popřál šťastnou ruku pro rozumnou
volbu. Kromě další řady významných akcí,
jako jsou třeba olympijské hry, nás čeká bohatý program i na poli sportu a kultury také
v Lokti. Kromě mistrovství světa v motokrosu to budou opět Letní slavnosti, Vinobraní
nebo vánoční trhy a také celá řada zajímavých
koncertů a představení v loketském amfiteátru. Například Kryštofkemp je již beznadějně
vyprodán, vrací se Jethro Tull, Divokej Bill,
opera Nabucco, Shakespearovské slavnosti
s Večerem tříkrálovým a v srpnu tu vystoupí
i Jarek Nohavica. Samostatnou kapitolou bude
pokračování investičních akcí v Lokti, ať už se
bude jednat o Dvoranu, komunikace ve městě
nebo parkoviště. K tomu bych se ale rád vrátil podrobněji v příštím čísle Loketských listů.
Společně s vámi chci věřit, že se našemu městu
bude v příštím roce, kdy oslavíme 100 let Československé státnosti, dařit minimálně stejně
úspěšně, jako v roce uplynulém.
Zdeněk Bednář, starosta

krátce
PODĚKOVÁNÍ
Skupina Roháči děkuje všem svým fanouškům za
přízeň a přeje jim úspěšný start do nového roku
2018.
za Roháče Miloš Rybář
ADVENTNÍ POSEZENÍ
Hezky jsme si užili předvánoční setkání s přáteli
z Illertissenu a z Městského úřadu v Lokti. Všem
děkujeme za dárky a příjemné odpoledne. Tlumočnici paní Motlíkové za besedu, dětem a učitelkám z MŠ za hezké vystoupení.
Je to milé, že na nás nikdy nezapomenou.
Občané DPS

U školy se zřítil strom, Goethe přežil

Tenhle fešák vánoční svátky bohužel nevydržel. Řeč je o stromu, který spadl po Vánocích
u Základní školy v Lokti ve svahu. Naštěstí nikoho nezranil. Jak potvrdil místostarosta Lokte
Petr Zahradníček, šlo o mohutný listnáč, který
byl následně rozřezán. „Klika byla, že padající
koruna stromu nezasáhla letos restaurovanou

sochu J. W. Goetha, která stojí poblíž,“ podotkl
Zahradníček. Dravá hravost přírody pokračovala i po Novém roce. Sbor dobrovolných hasičů
v Lokti vyjížděl 3. ledna 2018 do Rooseveltovy
ulice, kde spadly ze skály kameny na silnici. Jednotka provedla jejich odstranění včetně volných
kamenů ze skály. 	
Kristián Šujan

Ples města oživí Martin Maxa

Hostem plesu města Lokte, který se uskuteční 24. 2. 2018 tradičně na loketském hradě, bude tentokráte zpěvák Martin Maxa.
Kromě něj bude hrát kapela V.I.P. z Prahy a naplánováno je i půlnoční taneční překvapení. Ples města Lokte zahájí opět Loketští
ostrostřelci a celým večerem bude provázet moderátor Českého
rozhlasu Petr Čimpera. Tradiční součástí plesu bude opět bohatá
tombola. Vstupenky na ples budou v prodeji na pokladně hradu
od 1. února. 
(red)

odpady
V tomto čísle Loketských listů je vložen ODPADOVÝ KALENDÁŘ MĚSTA LOKET, kde
najdete všechny informace o cenách za likvidaci
odpadů, četnost svozů, umístění sběrných míst
pro elektroodpad a textil, termíny svozu objemných odpadů, nebezpečných odpadů atd.
Všichni odběratelé, kteří mají s městem Loket uzavřenou smlouvu na svoz komunálního
odpadu, obdrží v lednu do schránek doklad
k úhradě ceny za odvoz odpadů na rok 2018.
Po předložení dokladu o úhradě odvozu odpadů na Městském úřadu Loket - odbor financí
(pokladna - p. Kaiserová), odběratelé obdrží samolepící známku na rok 2018, kterou si označí
svou sběrnou nádobu (popelnici). Nádoby neoznačené známkou na rok 2018 nebudou svozovou společností od února 2018 vyváženy.
Nádoby jsou vyváženy v době od 7 do 20 hodin, vždy v úterý (u vývozu 1x za 14 dní v úterý
lichý týden), nádoby vyvážené 2x týdně každé

úterý a pátek. Pokud se stane, že v den svozu
směsného odpadu vám nádoba (popelnice) nebude vyvezená, je nutné to nahlásit následující den do 11:00 hodin na Městský úřad Loket,
odbor výstavby - paní Doischerové, telefon
352 359 726 nebo e-mail n.doischerova@loket.
cz. Reklamace jsou ověřeny na kameře svozové společnosti, a v případě pochybení svozové
společnosti bude zajištěn náhradní vývoz.
Upozorňujeme, že směsný odpad se musí vejít
do uzavřené popelnice. Odpad odložený vedle
nádoby nebude odvezen a bude považován za
založení černé skládky, za což lze uložit pokutu
(každý je povinen si nasmlouvat na směsný odpad dostatečně velkou nádobu).
První svoz objemných odpadů (nábytek, koberce apod.) v roce 2018 bude ve dnech 19.21. ledna - viz přiložený ODPADOVÝ KALENDÁŘ.
Městský úřad Loket
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Z prosincového života Základní školy v Lokti
Přinášíme ohlédnutí za prosincovými akcemi
naší základní školy. V úterý 5. 12. čekalo na žáky
z prvního stupně překvapení – škola se na jeden
den proměnila v pohádkové místo. Děti v kostýmech čertů a andělů plnily rozličné úkoly s čertovskou tematikou. Ze tříd se ozývala čertovská
čeština, žáčky pobavila ďábelská matematika,
tvořilo se, vyrábělo, soutěžilo se, tancovalo. Malí
čertíci a andílci si našli čas i na pěveckou zkoušku koled na vánoční zpívání. A protože byly děti
šikovné a hodné, zavítal do školy Mikuláš se svými pomocníky a odměnil všechny sladkou nadílkou. Začátkem prosince se žáci prvního stupně
vypravili do místního kostela ozdobit vánoční
stromečky svými krásnými modro-bílými dekoracemi (rybičkami, hvězdičkami, sněhuláky).
Našim žákům se v listopadu a prosinci dařilo
také ve sportu. Na okrskové kolo ve florbale se
do Horního Slavkova vydali sportovci z druhého
stupně. Děvčatům přálo štěstí a oba dívčí týmy
přivezly bronzové medaile. Chlapci sice na stupně vítězů nedosáhli, ale podařilo se jim několik
jednotlivých utkání vyhrát, a tak obsadili dvě
čtvrtá místa. Za reprezentaci školy děkujeme T.
Bílé, A. Lehké, B. Kaňové, K. Sobotové, N. Welez,
L. Šťástkové, Š. Šťástkové, K. Smolkové, M. Kočové, K. Vdovcové, T. Slavíčkové, K. Ungrové,
M. Klingerovi, P. Bednářovi, T. Zahradníčkovi, J.
Péterovi, M. Krejčímu, A. Zimmermannovi, D.
Šťastnému, A. Šálkovi, Š. Honzíkovi, D. Fojtíkovi, R. Starkovi, S. Liškovi, M. Winterovi. Úspěšní
byli i žáci pátých tříd, kteří se 13. prosince zúčastnili turnaje v bowlingu v Královském Poříčí.
Konkurence byla veliká, utkalo se celkem dvanáct družstev. Naši zabojovali a získali krásné 3.
místo. Gratulujeme L. Kurucové, R. Illkovi, Z.
Čechurovi, D. Novotnému a M. Klášterkovi.
V rámci projektu „Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
navštívili opět vybraní žáci deváté a osmé třídy

laboratoře Gymnázia Sokolov. Jedna skupina
žáků prováděla pokusy z elektrochemie, například vodivost kapalin, galvanizaci. Žáci z druhé
skupiny se učili zacházet s binolupami a pozorovali stavbu těla hmyzu. S volbou dalšího vzdělávání mělo žákům deváté třídy pomoci setkání
se zástupci vybraných středních škol našeho
regionu. Budoucím studentům a jejich rodičům
prezentovali na naší škole nabídku studijních
a učebních oborů a zodpovídali případné dotazy. Do školního kola Olympiády v českém jazyce
bylo vybráno jedenáct žáků z osmé a deváté třídy. Dva nejúspěšnější řešitelé (Karolína Vdovcová a Aleš Zimmermann) postupují do okresního
kola. O drogové problematice a dalších sociálně
patologických jevech diskutovali s našimi žáky
pracovníci Kontaktního centra Sokolov KOTEC.
Mezi hlavní úkoly této organizace patří posky-

Prosinec v mateřské škole

Prosinec ve školce proběhl ve znamení besídek a vystupování. Děti zatančily na rozsvěcení
vánočního stromečku, potěšily babičky a dědečky svým vystoupením v pečovatelském domě
a předvedly se na besídkách svým nejbližším. K radování se ze zimy ale zatím chyběl sníh. Takže
krom těšení se na Ježíška a zpěvu vánočních koled také děti zpívaly písničky o sněhu, aby sníh
přivolaly. Jelikož je konec roku, rády bychom popřály všem hodným lidem v novém roce jen
všechno to nejvíc hezké a hlavně pevné zdraví.
Zaměstnankyně MŠ Sportovní

tování odborného sociálního poradenství pro
rodiny uživatelů návykových látek, pomoc s řešením jejich nepříznivé sociální situace, snaha
o pozitivní změnu životního stylu. KOTEC v Sokolově provozuje také nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež. Na recyklaci a ekologii se zaměřil
školní vzdělávací program společnosti EKO-KOM s názvem Tonda Obal. Snaží se vést děti
k odpovědnému chování a ochraně životního
prostředí. Žáci si během interaktivního programu zopakovali pravidla třídění odpadu a dozvěděli se, co všechno se z recyklovaných materiálů
vyrábí. Nedávno jsme se rozloučili s rokem 2017
a přivítali rok nový. Všichni zaměstnanci ZŠ Loket přejí svým žákům, jejich rodičům a všem
loketským spoluobčanům hodně zdraví, štěstí,
radosti a úspěchů v roce 2018.
Marta Očkayová

„Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka“
Výjimečný projekt na podporu čtenářské
gramotnosti pro žáčky 1. tříd ZŠ startuje
24. 1. 2018
Dne 24. 1. 2018 v 10:00 hodin bude v Městské
knihovně Loket za účasti prvňáčků a jejich rodičů slavnostně zahájen 10. ročník projektu na
podporu čtenářské gramotnosti. Ten vyhlašuje
Svaz knihovníků a informačních pracovníků
ČR. Městská knihovna ve spolupráci se základní
školou Loket se do této celorepublikové aktivity
pravidelně a se zájmem zapojuje. Projekt je určen žákům prvních tříd ZŠ, u kterých si klade za
cíl rozvíjet čtenářské návyky již od prvního ročníku školní docházky. Chceme probudit u dětí
zájem o četbu a rozvíjet tak jejich čtenářské dovednosti, mezi něž patří čtení s porozuměním,
práce s beletristickým textem, posuzování, hodnocení a sdílení čteného textu, utvoření vlastního názoru.
Klára Rozsypalová
Více na www.loket.cz.
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Začátek adventu spojený s Mikulášskou nadílkou
mostních úkolů byly děti odměněny malým
dárkem.
Vše, včetně opékání buřtíků na náměstí, bylo díky následujícím subjektům zcela
ZDARMA:

Velké mikulášské odpoledne si 2. 12. 2017
užily děti v Lokti nejen na náměstí, ale i v přilehlých světničkách vstřícných podnikatelů
a městské knihovny.
Připraveno bylo devět dílniček, např. v cukrárně Florian měla dílničku Waldorfská MŠ
s pohoštěním od paní Lojínové. Mimo jiné si
děti mohly ozdobit hrnek z porcelánky Leander barvičkami, které po zapečení v domácí
troubě vydrží užívání. V knihovně zhlédly
tři různé pohádky a v hospodě U Radnice
kouzelnickou show čertíka poplety. Na tu navazovala mikulášská nadílka, kterou předala
mikulášská parta kolem hasiče Josefa Drahokoupila. Menší překvapení bylo připraveno i pro rodiče starších dětí v předzahrádce
restaurace Atmosféra - konzumace zapáleného drinku B52. V Čínské restauraci navíc
děti kreslily dopis Ježíškovi, který druhý den
přání Nelče, Viktorce a Páťovi opravdu splnil.
Nikdo neodešel s prázdnou, za plnění vědo-

Město Loket
Elesta Loket s.r.o.
Liapor (Lias Vintířov)
Městská knihovna Loket
Hospoda U Radnice
Pivovar Svatý Florián
Čínská restaurace Hong Kong
Střední pedagogická škola, Gymnázium
a VOŠ Karlovy Vary, p. o.
Loketské městské lesy, s.r.o.
PC servis pana Tesaře
Česká hračka, s.r.o.
Karlovarské minerální vody, a.s.
Pelant - Doupovské uzeniny
HERO CZECH s.r.o. (Sunárek)
Emco spol. s r.o.
Pension U Kaštanů
Rudolf Kämpf s.r.o. (Leander Loučky)
Krajská knihovna Karlovy Vary
Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s. (Waldorfská MŠ)
MŠ Sportovní
Polygrafická výroba - Aleš Hart
autorka: Petra Karlíčková

Poděkování Městu Loket za
podporu výstavního programu
Městská knihovna Loket v roce 2017 uskutečnila 12
výstav spojených s Expozicí umělecké knižní vazby, za všechny jmenujme výstavu tibetské (nejen)
knižní kultury, retrospektivu jednoho z nejlepších
českých uměleckých knihařů Jana Perůtky, cenami
ověnčené ilustrátorky Michaely Kukovičové, vynikající umělecké knihařky Elišky Čabalové a jejích
studentů z Ostravské univerzity, unikátní výstavu
prvních českých vydání Edgara Allana Poea nebo
vzpomínku na loketského magického malíře Štefana Vnučka.
Do roku 2018 chystáme podobně bohatý program,
zahájíme průřezem díla dalšího loketského malíře
Nikolaje Kozlova, dále uvidíte fotografie Lubomíra Štiky nebo humorné knižní vazby Ivo Vodičky.
První polovina roku 2018 vyvrcholí společnou výstavou 6 českých uměleckých knihařek pod názvem
Cherchez la femme. O prázdninách budeme hostit
putovní výstavu Nejkrásnější knihy roku 2017. Co
všechno se dá vyrobit z papíru, budete moci vidět
i zkusit na výstavě Ruční papírny. Školou roku 2018
je pro nás Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, uplynutí 100 let od konce 1. světové války oslavíme vystavením unikátní soukromé sbírky Pohledy
z fronty, soukromou korespondencí českého legionáře s rodinou v Čechách. Rok 2018 uzavře výstava
populární ilustrátorky a tvůrkyně komiksů Lucie
Lomové.
Děkujeme Městu Loket za stálou podporu našeho
výstavního programu.
Městská knihovna Loket

Školní kola soutěží ZUŠ se blíží
Prosinec 2017 byl plný uměleckých aktivit.
Žáci školy vystoupili na tradičních vánočních
koncertech v koncertním sále Pluhova domu
a v sokolovském klášteře, tanečníci uspořádali vánoční koncert v prostorách MěKS, nechybělo ani vánoční vystoupení nejmladších
žáků Přípravné estetické výchovy nebo klavírní podvečer. Ve výstavním sále ZUŠ Loket je
k vidění výstava „Plynutí času“ do 19. ledna
2018. Největší návštěvnosti se těšili loketští
Roháči a posluchači České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Zcela plný sál Pluhova domu
sledoval také 2. prosince 2017 Gala koncert
pořádaný k 45. výročí samostatného působení
Základní umělecké školy v Horním Slavkově.
Tento den školu navštívila řada bývalých zaměstnanců, absolventů, někteří z nich zahráli i na zmíněném koncertu. Celý koncert byl
také živě vysílán na facebookovém profilu
školy. V budovách ZUŠ byla ke shlédnutí výstava fotografií z historie i současnosti školy.
16. prosince se konalo Předvánoční setkání
v Pluhově ulici, které jsme uspořádali ve spolupráci s MěKS Horní Slavkov. Nutno říci, že
zájem o historickou část města nás mile překvapil. V rámci sobotního odpoledne bylo
připraveno spoustu příjemných aktivit (vý-

umělecka@iex.cz nebo tel. 607 691 405, kurz
začíná 15. ledna 2018, lekce budou probíhat
vždy každé pondělí od 19,00 do 20,00 hodin
v tanečním sále ZUŠ (Školní náměstí 214),
cena jedné lekce činí 80 Kč.
Již nyní připravujeme Krajskou postupovou
přehlídku dětských skupin scénického tance
2018 (22. 3. 2018) a v pořadí již 5. ples SRPŠ
a ZUŠ (3. 3. 2018 v prostorách MěKS). Pokratvarné kurzy, divadlo pro nejmenší, koncert čovat bude i velmi úspěšná Akademie umění
fujarové skupiny, ukázka vánočních zvyků, a kultury pro seniory města Horní Slavkov.
stánkový prodej, výstava hraček v muzeu Přejme si, aby rok 2018 byl po všech stránkách
atd…), každý účastník si jistě našel to své.
rokem úspěšným, klidným a pohodovým.
V lednu nás čekají školní kola soutěží ZUŠ –
soutěžit tentokrát budou sóloví zpěváci, hráči V lednu vás zveme na tyto akce ZUŠ:
na dechové dřevěné a žesťové nástroje, hráči 18. ledna 2018, 18,30 h.
Pluhův dům
na nástroje bicí a žákyně tanečního oboru. Čau ségra - scénické čtení Zuzany Cerovské
ZUŠ Horní Slavkov bude také v únoru 2018 s hudbou skupiny Netřísk
organizátorem okresního kola soutěže ZUŠ 23. ledna 2018, 17,00 h.
Pluhův dům
v sólovém a komorním zpěvu, kterého se Interní koncert ZUŠ
účastní žáci ZUŠ sokolovského okresu.
24. ledna 2018, 17,30 h. pobočka ZUŠ Loket
Naše škola je od září 2018 pořadatelem Interní koncert ZUŠ
kurzů pro veřejnost – Pilates pro začáteční- 31. ledna 2018, 18,30 h. atrium knih. Loket
ky i pokročilé, Muzikoterapie (kurz ukončen Trio Piacere - příčná flétna – Michaela Petrová,
v listopadu 2017), Taiči. Zcela novým bude od klarinet – Bohumila Trachtová, violoncello –
ledna 2018 kurz jógy pod vedením Kláry Ště- Hana Janoušková
pánkové, přihlášky prosím posílejte na e-mail
Jan Zapf, dipl. um., ředitel ZUŠ
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M Ě S T S K É

do 7. 1. VÝSTAVA:
Štefan Vnučko, loketský magický realista
Výstava hravých obrazů loketského malíře
Štefana Vnučka (1931-2011), který zobrazoval
Loket z mnoha leckdy fantaskních pohledů
a v nejrůznějších ročních obdobích. Původní
profesí malíř pokojů. Malba obrazů pro něj
byla celoživotním koníčkem, kterému se věnoval celou duší a s láskou. Maloval na plátna
i zdi interiérů. Nejproslulejší Vnučkův obraz
je zachycení loketského náměstí jako Benátek
a parníky na řece pod hradem. Jeho obrazy
jsou v mnoha soukromých sbírkách v Čechách
i v zahraničí. Štefan Vnučko by se 25. prosince 2017 dožil 86 let. Výstava se uskutečňuje za
laskavé podpory Karlovarského kraje. Vstup
zdarma!
10. 1. – 11. 2. VÝSTAVA:
Nikolaj Kozlov: V přízemí
Průřez celoživotní tvorbou loketského malíře
s ruskými kořeny Nikolaje Kozlova navazuje na výstavu o dvě generace staršího Štefana
Vnučka. Uvidíte spojení fantaskna s realitou,
psychedelické motivy i zručně zvládnuté krajinky, tisky i originály zapůjčené ze soukromých sbírek. Nikolaj Kozlov žije a tvoří v Lokti
již 15 let. Výstava se uskutečňuje za laskavé
podpory Karlovarského kraje. Vstup zdarma!
2. 1. - 4. 2.
Minotaurus - soutěž POKRAČUJE!
Soutěž probíhá od začátku prosince 2017
v rámci projektu „Kde končí svět 2017/2018 –
Já jsem tvůj člověk“ a mohou se do ní zapojit
děti od 6 do 15 let.
9. 1. 17:00 Vernisáž výstavy
Nikolaje Kozlova V přízemí
Průřez celoživotní tvorbou loketského malíře.
Úvodní slovo: Michaela Kováčová. Hudební

K N I H O V N Y

doprovod: Jan Psohlavec. V rámci vernisáže
zazní verše Štěpána Hýska a dalších autorů.
Výstava se uskutečňuje za laskavé podpory
Karlovarského kraje. Vstup zdarma!
16. 1. 17:00 Úvod do Bible:
Starověké recepty na zdraví
Židé jsou od nepaměti tělesně i duševně nejzdravějšími a nejschopnějšími lidmi na světě. Jaké inspirace pro zdravý život najdeme
v moudrosti jejich posvátných textů? Přednáška biblisty Tomáše Kábrta. Vstup zdarma!
23. 1. 15:30
Kočičí čítárna pro děti 3-6 let a jejich rodiče
POZOR! Začátek pořadu již v 15:30! Kdo a kdo
a kdo to je, kdo si zuby brousí? A kdo je ten
nejlínější kocour na světě? Kdo odhalí tajný
život blech? Kdo se utká s bandou kočičích
duchů? Kdo má za nejlepší kamarádku počítačovou myš? No přeci kočky, kocouři a koťátka
z knížek, které si společně přečteme a s příběhy si pohrajeme. Bude to krása! Mňaucta!
Vstup zdarma!
23. 1. 18:00
PhDr. Vladimír Bružeňák: Krizový rok 1938
na Sokolovsku a představení knihy Morový
rok
Přednáška o událostech tragického roku1938
na Sokolovsku a představení mimořádně fundovaně a detailně zpracované dvoudílné knihy
Morový rok 1938, která se věnuje událostem
tohoto roku na Sokolovsku a Karlovarsku. Knihy můžete koupit již nyní v Městské knihovně
Loket. Součástí pořadu bude autogramiáda.
Pořad se uskutečňuje za laskavé podpory Karlovarského kraje. Vstup zdarma!
25. 1. 18:00
Stephen King: Prodlužování času

Senior (lapen) v síti 2 – pokračuje v roce 2018 pro pokročilé!
V prosinci 2017 úspěšně absolvovalo 12 účastníků kurz pro začátečníky. V šesti lekcích se naučili
pracovat s prohlížečem Google chrome a využívat
jeho aplikace (zprávy, kalendář, fotky, překladač,
Google disk), spravovat své e-mailové schránky
(nastavení, čištění, třídění pošty, odhlašování nechtěných informačních letáků apod.), v poslední
lekci také základní práci v aplikaci „Google fotky“.
Podařilo se nám také spárovat „chytré telefony“
s notebookem a synchronizovat data.
V lednu bude kurz pokračovat v modulu „pokročilí“, který je díky velkému zájmu současných

i loňských absolventů kapacitně zcela naplněn.
Děkujeme vám za velký zájem!
Pokročilí: (absolventi kurzu 2016, 2017 a další zájemci - celkem 4 lekce.)
Termíny: 4. 1., 11. 1., 18. 1., 25. 1. (čtvrtky od 9:0011:30 hodin)
Obsah kurzu:
1. Nákupy přes internet
2. Na úřad přes internet a Zdravotnické informace
3. Informační bezpečnost
4. Moje online kancelář (kalendář, psaní ve Wordu,
ukládání dokumentů na Google disk)

Městská knihovna vozí literaturu do pečovatelského domu
Městská knihovna Loket pokračuje v roce 2018
s rozvozem knih do domu s pečovatelskou službou. Možnost této služby se vztahuje i na seniory
z okolí domu. Knihovna přiveze knihy 18. ledna,
17. března a 17. května, půjčovat se bude v klu-

bovně od 10:00 do 11:00. Skladba dovážených
knih bude vždy přizpůsobena zájmu uživatelů,
konkrétní tituly si je možné objednávat během
návštěvy nebo předem telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

N A

L E D E N

„Musíte někomu provést špinavost, abyste se
sami špíny mohli zbavit.“ Proč se dobrým lidem stávají zlé věci? Proč jsou některé věci
neodvratné? A pokud byste dostali možnost
neodvratné změnit, jak daleko byste zašli? Nejčernější humor mistra napětí Stephena Kinga
ve scénickém čtení v podání Petry Richter Kohutové a Vladimíra Kalného. Vstup zdarma!
27. 1. 14:00 – 17:00
Herní odpoledne: DIXIT!
Staňte se úžasným vypravěčem! Ponořte se do
světa příběhů, které okouzlí vaše spoluhráče.
Přijďte si vyzkoušet překvapivě krásnou a jednoduchou hru Dixit. Hru mohou hrát děti od 5
let (možná s pomocí rodičů) do 99 let. Těšíme
se na vás! Vstup zdarma!
31. 1. 18:30
Koncert ZUŠ: Trio Piacere
Karlovarské dámské komorní trio „Piacere“
vstupuje do 18. sezóny své existence s nezměněnou silou a láskou k hudbě. Obsazení: příčná
flétna – Michaela Petrová, klarinet – Bohumila
Trachtová, violoncello – Hana Janoušková. Na
programu díla klasické hudby a úpravy známých písní a evergreenů. Pravidelný koncert
pořádaný Sdružením rodičů a přátel Základní
umělecké školy Horní Slavkov/Loket. Vstup
zdarma!

Připravujeme:
3. 2. 18:00 Folkový večer při svíčkách s Vojtou
Kiďákem Tomáškem a jeho hosty
6. 2. 16:00 Čítárna pro děti 3 – 6 let a jejich
rodiče: O vlkovi, který se ztratil z knížky
7. 2. 15:00 Vyhlášení výsledků soutěže Minotaurus
8. 2. 18:00 Mgr. Filip Prekop: Náš Egerland?

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

10:00-17:00
12:00-17:00
12:00-17:00
12:00-17:00
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).
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FK BANÍK SOKOLOV
DĚKUJE SVÝM PŘÍZNIVCŮM,
PARTNERŮM, HRÁČŮM
A TRENÉRŮM
ZA SPOLUPRÁCI A PODPORU
V ROCE 2017.
TĚŠÍME SE NA
VÁS V ROCE 2018.
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