Loketské listy

12

informace • kultura • samospráva

2010

Ustavující zasedání
zastupitelstva města
strana 3

Pozvánky na
předvánoční akce
ve městě
a na hradě Lokti
strany 4, 8, 9, 11

Průmyslová škola patří
k městu již přes 60 let
strana 5

Šolní výuku zpestřil
Vitaminový podzim
strana 7

úvodem

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dnes se mi skýtá ne právě všední příležitost představit vám nové
vedení města, tedy zejména Radu
města, která - s výjimkou mé maličkosti - bude (již začala) pracovat
v kompletně novém složení a kterou
vám na další straně představujeme
jmény i snímky.
Ti z vás, kteří se zúčastnili ustavujícího zasedání našeho zastupitelstva, byli možná překvapeni skutečností, že vámi zvolení zástupci se
rozdělili do dvou prakticky stejně
velkých táborů. Na jedné straně skupina nepřesně prezentovaná jako
„podnikatelé“ + LOPATA, na straně druhé místní zástupci parlamentních stran (ODS, TOP a polovina ČSSD).
Na tomto místě nelze popsat podrobnosti zákulisního vyjednávání
které vedly k tomuto, věřme, že pouze dočasnému, rozštěpení. Mohu
však konstatovat, že nově sestavená, byť poměrně křehká koalice zmíněných stran a osobností, odráží výsledky voleb, respektuje vaši vůli.
Zní to přirozeně a samozřejmě, ale v politice, ani v té naší malé, komunální, to nikdy není tak jednoduché. Právě proto lze považovat zprávu
o nové koalici za jasný signál, a zároveň se jedná o nejdůležitější sdělení, které vám v tuto chvíli můžeme dát.
Co nás tedy čeká?

Oblast investic
Na rozdíl od mnoha jiných měst vstupujeme do nového období prakticky bez dluhů, což vůbec není špatná pozice.
Dalším důležitým, plusovým ukazatelem je trvale narůstající majetková základna města, a tedy zvyšující se výnosové možnosti - příjmy
města. Rovněž máme na rozdíl od minulého volebního období již v tuto
chvíli připravenu celou řadu projektů a bude záležet především na našich schopnostech, kolik z nich dokážeme zrealizovat.
Na druhé straně budeme muset v nejbližších dnech zrevidovat veškeré připravené záměry a určit nové priority, neboť v důsledku úsporných
vládních opatření dochází fakticky ke zdvojnásobení předpokládané finanční spoluúčasti města na každé dotované akci. Asi nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem. Změna pravidel uprostřed hry není samozřejmě fér, ale nám nezbývá, než hrát dál.

Běžné hospodaření města
V důsledku celosvětové recese i naše město zaznamenává celou řadu
negativních dopadů. To se projevuje výrazným propadem zejména v oblasti daňových příjmů města. Další výrazný dopad bude mít vládou avizované snížení příspěvků na výkon státní správy a podobně.
Ani my se tedy nemůžeme vyhnout jistým úsporným opatřením ve
všech oblastech našeho hospodaření. Již na sklonku minulého volebního období jsme provedli několik zásadních reforem, zejména v oblasti
komunálních služeb, a v těchto reformních krocích musíme a budeme
pokračovat. Prvním cílem je samozřejmě vyrovnaný rozpočet. Druhým,
souběžným a neméně důležitým cílem je snaha o to, aby dopad reforem
na rozsah a kvalitu služeb obyvatelstvu byl minimální.

Komunální politika
Veškerá úsporná opatření, která jsem avizoval v předešlých odstavcích, by se měla dle mého soudu a přání nejméně dotknout činností, které souvisí s vnitřním životem města. Nadále chceme podporovat všechny aktivní spolky a jednotlivce působící v široké oblasti sportu
a kultury, s přirozenou preferencí horní i dolní věkové hranice. Berte to
jako výzvu, děláme to přeci pro sebe.
Přeji vám všem klidné a pokojné prožití adventu i vánočních svátků
a těším se na setkání u stromečku.
Jaroslav Hlavsa
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dokument
STANOVISKO MĚSTA LOKET K NÁVRHU NA
ZMĚNY V OBLASTI STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
V KARLOVARSKÉM KRAJI OD ŠKOLNÍHO ROKU
2011/2012
8 hlavních důvodů pro zachování SPŠ v Lokti:
1. Město Loket před více než deseti lety prodalo kraji budovu školy za symbolickou 1,- Kč za podmínky, že v ní i nadále bude probíhat vzdělávání.
2. SPŠ v Lokti navštěvuje v současnosti 310 žáků v denní formě studia a 18
v dálkové formě, zaměstnává 45 pracovníků, z čehož je 16 obyvatel Lokte.
3. Škola poskytuje stravování žákům ZŠ Loket, zaměstnancům ZŠ, zaměstnancům firem a institucí ve městě a loketským seniorům (denně cca 550 obědů).
4. Ze Sokolova jich dojíždí pouze 20 % a další jsou ze vzdálenějších míst. Výhodou je, že mají v Lokti možnost internátního ubytování, kterým Sokolov naopak nedisponuje vůbec!
5. SPŠ v Lokti má 56letou tradici a kromě tradičních oborů, jako stavebnictví a technické zařízení budov, zde jako první v kraji začali vyučovat obory se
zaměřením na informační technologie.
6. Na SPŠ v Lokti je v mimosezónním období cestovního ruchu doslova závislá celá řada drobných podnikatelů v oblasti služeb – rychlá bistra, obchůdky s potravinami, drogérie, papírnictví apod.
7. SPŠ v Lokti má dlouhodobou finanční vyrovnanost. Celkové náklady, fixní náklady i mzdové náklady v přepočtu na jednoho žáka se pohybují pod krajským průměrem a škola dosahuje velmi dobrého hospodářského výsledku
(např. i ve srovnání s ISŠTE v Sokolově).
8. Oproti megalomanským školským zařízením anonymního charakteru má
SPŠ v Lokti důvěru rodičů v individuální přístup k žákům (oblast sociálně patologických jevů - šikana, znalost sociálního prostředí žáka a jeho osobních
problémů) a nemá vážnější problémy s naplněním své kapacity.

5 základních otázek, na které by měli krajští zastupitelé chtít
znát odpověď:
a) Návrh počítá s celkovou úsporou cca 8 milionů Kč z celkového ročního
objemu 227 milionů (!) na střední školství. Vyplatí se taková úspora s přihlédnutím na to, že se zde zruší 4 střední školy a ekonomicky nepříznivý dopad se
tak pouze přesune z kraje na dotčená města?
b) Návrh nebyl řádně a důkladně konzultován ani s příslušnými radnicemi
dotčených měst, ani s řediteli dotčených školských zařízení. Ti se to dozvídají z médií! Proč?
c) Návrh je zdůvodňován finanční úsporou provozu středních škol… Není to
ovšem pouze záminka za skutečnost, že se v kraji v současnosti dokončují dva
megalomanské projekty středních škol v Sokolově a Ostrově, které bude potřeba při jejich dokončení kapacitně naplnit?
d) Podle jakých kritérií byly vybrány právě tyto školy? Například SPŠ Loket
patří k těm ekonomicky i početně stabilním a naopak školy s daleko horšími
ekonomickými výsledky zůstaly bez povšimnutí?
e) Uvědomují si navrhovatelé rozdíl dopadu mezi zrušením jedné školy ve
větším městě (které to nijak zvlášť nepocítí) a zrušením jediné školy v menším
městě (kde to úplně naruší infrastrukturu a charakter města)?
f) Proč žáci ze Sokolova a blízkého okolí raději denně dojíždí do Lokte, než
aby navštěvovali ISŠTE v Sokolově?
Návrh považujeme za nesystémový. Úsporu a ekonomický přínos za zanedbatelný vzhledem k celkovému objemu prostředků. Nemluvě o politickém
dopadu tohoto návrhu. Už jenom současný stav – diskuze o tomto „Návrhu na
změny…“ – je zničující reklamou pro školy, kterých se to týká, protože může
znejistit případné zájemce (a jejich rodiče) při výběru střední školy pro další
vzdělávání.
Město Loket proto žádá důrazné odmítnutí tohoto návrhu jako nekoncepčního materiálu a jasné vyjádření Karlovarského kraje, že bude zmíněná SPŠ
Loket zachována ve stávajícím rozsahu.
V Lokti 18. 11. 2010
Jaroslav Hlavsa, starosta
Petr Zahradníček, místostarosta
zastupitelstvo města Loket
Příloha: Petice za zachování SPŠ v Lokti s 1 650 podpisy za první týden
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Ustavující zasedání zastupitelstva 10. 11. 2010

Jednání nově zvoleného zastupitelstva zahájil podle zákona o obcích nejstarší člen, jímž je nyní Rudolf Flaška (stojící).

První gratulace ke zvolení starosty

Ustavující zasedání zastupitelstva města se
konalo 10. listopadu 2010 v rytířském sále hradu Loket. Patnáctičlenné zastupitelstvo zvolilo starostou Jaroslava Hlavsu (ODS), místostarostou Mgr. Petra Zahradníčka (TOP 09)
a členy rady Ing. Zdeňka Bednáře (TOP 09),
Ing. Bc. Danu Krulišovou (ČSSD) a Miroslava Švehlu (ODS). Zastupitelstvo dále zřídilo výbor finanční (předsedkyně Dana Krulišová, členové Lenka Beňušová, Ing. Martin Motlík, Jakub Tichý, Mgr. Jaromír Ungr) a kontrolní (předseda Karel Smolík, členové Mgr. Tomáš
Kubín a Klára Rozsypalová).

Nová rada města - zleva M. Švehla, J. Hlavsa, D. Krulišová, P. Zahradníček, Z. Bednář

O členech vedení města se hlasovalo tajně. Na
snímku u volební urny Dana Krulišová.

ohlasy
S nepopulárními škrty začneme hned i u sebe,
příští rok připravíme systémová opatření
Vážení Lokeťané,
rádi bychom vás seznámili s konkrétními kroky, které chceme za TOP
09 v rámci vládní koalice na loketské
radnici prosazovat. V první řadě jsme
zdědili nepříliš čitelný rozpočet, na jehož zprůhlednění a úspoře v současnosti intenzivně pracujeme, protože
transparentní rozpočet mít město prostě musí.
Zároveň prověřujeme všechny příkazní smlouvy a smluvní vztahy města, které s rozpočtem města bezprostředně souvisejí, a také zde hledáme
možné úspory. Přestože nechceme dělat škrty v rozpočtu za každou cenu,
nebudou vždy naše kroky populární.
Právě proto jsme začali u sebe - post
místostarosty bude vykonáván bez ná-
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roku na odměnu, což již odsouhlasilo
ustavující jednání zastupitelstva na loketském hradě a do příštího zastupitelstva předloží všichni tři zastupitelé
zvolení za TOP 09 prohlášení, ve kterém se vzdají i odměn za funkce radních a zastupitelů. Nejde o populistické gesto, ale o realistický přístup k finanční situaci, ve které se město v současnosti nachází.
Jestliže do konce roku hodláme
upravovat rozpočet úspornými škrty,
kde se dá, pak v příštím roce připravíme systémová úsporná opatření. V oblasti výběrových řízení zavedeme vždy,
pokud to bude možné, transparentní
elektronické aukce.
Jen u dodavatelů energií by mohly
přinést městu nemalé úspory. Budeme

hledat další zdroje financování a podpoříme smysluplné investice s dotační podporou. Zabojovat o zachování
SPŠ v Lokti je v zájmu celého zastupitelstva napříč politickým spektrem.
Uděláme vše proto, abychom pro naše
návrhy získaly v zastupitelstvu vždy co

nejširší podporu. Chceme stále věřit,
že nám všem jde především o Loket!
Závěrem nám dovolte, abychom popřáli všem Lokeťanům a lidem dobré
vůle šťastné a klidné vánoční svátky
a úspěšné vykročení do Nového roku
2011.
TOP 09 Loket

Děkujeme a hrajeme (si) dál
Sdružení LOPATA - LOketští PAtrioti a TAtínkové děkuje všem příznivcům
i entusiastům, kteří nám dali ve volbách
do městského zastupitelstva hlas...
a také všem ostatním, kteří pro Loket
něco smysluplného a nezištného dělají.
Zastupitelé zvolení za naše sdružení - pánové MUDr. Tomáš Bauer a Mgr.
Rudolf Flaška - se bezprostředně po
volbách rozhodli jednat dle vlastní úvahy bez sepětí se sdružením, k čemuž jim
přejeme mnoho štěstí, zájmy našeho
sdružení však již bohužel nezastupují.

Budou-li přesto prosazovat něco z našeho volebního programu, jejich snahu
uvítáme.
LOPATA bude nadále existovat jako
sdružení rodičů dětí školního a předškolního věku i všech ostatních příznivců dětského hemžení v Lokti, tentokrát
už bez politických cílů.
Období zimního spánku využijeme
k přípravě akcí, při nichž se pak pobavíme a snad i poučíme - všem našim příznivcům dáme určitě včas vědět.
LOPATA
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ze života města
Pozvánka od strašidel na neděli
do parku na Mikulášskou cestu
V neděli 5. prosince mezi 16. a 17.
hodinou si můžete projít Mikulášskou cestu. Potom se celá „besídka“
přestěhuje na náměstí. Děti se však
mohou vydat na cestu jen v doprovodu dospěláků – to aby jim mohli poradit a pomoct. Bát se nemusíte, na každém stanovišti bude plápolat oheň.
Děti musí na cestě splnit pět úkolů.
První úkol bude v parku u rybníčků,
kde dva zbrojnoši budou pouštět děti
na cestu. Vstupné v tomto případě
bude písnička nebo básnička, za kterou děti budou i odměněny zlatým penízem. Hned v zápětí však o něj mohou přijít, protože za nesplněný druhý úkol, a tím bude uhádnout ve kterém hrnečku má vodník schovanou
dušičku, se mohou vyplatit tímto penízem. Pokud ovšem uhodnou, zachrání nešťastnou dušičku a dostávají další zlaťák.
Třetím úkolem bude zachraňovat
hříšníky, které má spící čert v pytlích u pařezu, ale pozor protože „čert
nikdy nespí“, takže zachraňovat se
musí velice opatrně a potichu. Dělá
se to tak, že se pytel nepozorovaně,
velmi tiše popadne a uhání se s ním
k andělovi. Bude to ovšem tuze těž-

ká práce, neboť spící čert má své čertí pomocníky. Pokud čertíci zachránce chytí, musí se opět vyplatit zlatým
penízem. Když se mu ovšem podaří
hříšníka dopravit až k andělovi, je odměněn zlaťákem.
Čtvrtým úkolem je obehrát proradnou čarodějnici v kostkách, ale pozor,
děti mohou taky svou dušičku prohrát. Vyplatit se mohou jedině jedním
z nasbíraných zlaťáků.
Na cestě parkem čeká děti poslední,
pátý úkol, a tím bude uhodnout hádanku. Kdo jim bude hádanku pokládat, to už je překvapení. Stejná pravidla, nesplněný úkol – jeden zlaťák.
Snad vám nějaký zůstane.
Pak už na děti čeká jenom hodná
Bílá paní, která jim rozdá lístečky –
za jeden si mohou děti na náměstí dát
svačinku (páreček) a druhý bude pro
Mikuláše, který tak pozná, jak hodné děti, které zachránily spoustu dušiček, má před sebou. Navíc, Mikuláš s andělem vylosují tři výherce, kteří dostanou velký dárek. Aby čekání
na Mikuláše na náměstí nebylo dlouhé, mohou si děti na diskotéce zadovádět. Už se na vás těšíme, andílkové,
vaše Strašidla

Skauti vezou Betlémské světlo
Tradice Betlémského světla se začala šířit podle italské pověsti. Na jednu
z křižáckých výprav se do Svaté země
vydal jeden mladík z Florencie. Ten
přísahal, že když se vrátí, donese i plamínek věčného světla. Po třech letech,
těsně před Vánoci, se opravdu vrátil
společně s dalšími zuboženými a zesláblými mládenci. Nesl zapálenou
svíčku a všichni přísahali, že světlo je
opravdu z Betléma.
Plamínek věčného světla se každý
rok před Vánocemi rozsvěcí od věčného světla v Jeskyni narození v Betlémě. Odsud cestuje letecky do Rakouska a pak prostřednictvím vlaků

do všech koutů Evropy. Tento symbol
pokoje a míru, představovaný malým
chvějícím se plamínkem, při předávání ve vánočních dnech spojuje skautky
a skauty ze 14 zemí Evropy.
Ti v předvánočních dnech roznášejí toto poselství svým sousedům, příbuzným a známým i neznámým v duchu skautského zákona pomoci bližnímu.
Předávat lidem symbol vánočních
svátků, Betlémské světlo, budeme dne
23. 12. 2010 od 17 do 18 hodin v Lokti
na náměstí u Sloupu Nejsvětější Trojice a ve Sportovní ulici u stromečku.
Skautské středisko v Lokti

Ohlédnutí za uplynulým měsícem

Proč si lidé stěžují na poštu?
Blíží se Vánoce. Máme nové zastupitelstvo. Ale místo vytouženého klidu opět jen samé stížnosti a rozbroje.
Kromě hrozby zrušení Střední průmyslové školy v Lokti je tu i další problém.
V rámci diskusního fóra na stránkách městského webu dali Loketští v poslední době jasně najevo, že
nejsou spokojení se službami zdejší
České pošty. Špatná pracovní doba
či dokonce snaha okrádat zákazníky.
Tak přesně popisují lidé své zážitky se
zdejší pobočkou České pošty.
„V poštovní schránce jsem nalezl oznámení o uložení poštovní zásilky na poště v Lokti. Řídil jsem se
tedy oznámením o uložení, kde je popsána možnost vyzvednout si zásilku
do 17 hodin. Jsem pracující, a tak je
pro mě obtížné přijít na poštu uprostřed její pracovní doby. Čekal jsem
důležitý úřední list, dal jsem si proto
pozor, abych to stihl,“ vypráví Adam
Scholz. Ten prý neváhal a v 16.55 hodin již stál před poštou.
„K mému nepříjemnému překvapení už jsem jen přes skleněné dveře
zahlédl pracovnici pošty kroutící hlavou a zápěstím. Nepomohla ani prosba ve formě sepjatých rukou. Snad
nebudu muset pro jedno psaní a pohodlnou úřednici čerpat dovolenou,“
uvádí Scholz.
Vedení loketské pošty se prý snažilo sjednat nápravu. Bez úspěchu.
„Souhlasím, že pracovní doba je pro
klienty naprosto nevyhovující. Bohužel ani žádost o změnu pracovní
doby naším vedením neprošla s tím,
že jsou otevřeny v dojezdové vzdálenosti jiné pošty jako například pošta

Horní Slavkov a Karlovy Vary,“ říká
nová vedoucí pošty Loket Renata Jůzová.
Ta přiznává, že po pracovní době
zkrátka již není možné vyřizovat požadavky klientů. „Pokud bychom
pustili klienta po zavírací době a došlo by při tom k přepadení, všechna
zodpovědnost by padala na pracovnice pošty. Proto nás neobměkčí ani sepjaté ruce,“ vysvětluje Jůzová.
Otevírací doba od 8:00 do 17:00
a přestávka od 11:00 do 13:00. Nejen to Loketským ale vadí. Další stížnosti jdou totiž ještě dál. „Mně osobně nevadí jen špatná pracovní doba.
Například jedna pracovnice se mě,
i když asi ne jen mě, snaží neustále
ošidit. Ne že by to bylo moc, ale vždy
se tak o tu pětikorunu pokusí,“ vysvětluje další občan Otomar Suchý.
„Přiznávám, že se tato nepříjemnost stát může, ale určitě nám nejde
o to klienty nějak okrádat. Proto na
všech přepážkách je nalepena cedulka, která klienty vyzývá o přepočítání
vrácené hotovosti. O přehledu vrácené hotovosti informuje také světelný
ukazatel, kterým je vybavena každá
přepážka,“ dodává Jůzová. Ta podle
svých slov doufá, že se další stížnosti nebudou množit.
„Pokud by měl kdokoliv nějaké nejasnosti ohledně poskytovaných služeb či jiných skutečností prováděných na poště, ráda mu vše vysvětlím
na telefonu 352 684 038 nebo osobně na naší pobočce,“ uzavírá vedoucí
pošty Loket Renata Jůzová.
Přeji vám všem příjemné prožití vánočních svátků.
Kristián Šujan

Pozvánka na předvánoční pořady na hradě Loket
5. 12. 2010

11.-12. 12. od 10.00 do 18.00

Mikulášská nadílka

Vánoční trhy, Slovanské
Vánoce na hradě Loket

Čekání na Mikuláše a jeho pomocníky si zpříjemníme pohádkou O Červené Karkulce v podání Pouličního divadla Viktora Braunreitera.
Balíčky přijímáme ve vrátnici hradu
od 1. do 5. 12. od 9.00 do 15.30 hodin.
Vstupné: 15 Kč děti a 25 Kč dospělí
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Tentokrát přijdete na Vánoce ke starým Slovanům, kde uvidíte, uslyšíte a pocítíte nejen, jak se spolu bavili,
jedli, jak se dokázali bohapustě veselit,
jaká řemesla provozovali, ale také , jak
si uměli dát navzájem do nosu, Vánoce
nevánoce.

V podání Berounských měšťanů zahlédnete něco z věštění, což býval běžný vánoční obyčej, poslechnete, možná i zazpíváte si spolu s hudbou slovanských národů Tajné slunce, kde pro větší zemitost je použita stará čeština a staroslověnština.
Naskytne se vám jedinečná možnost
slyšet Guslara a jeho milostnou píseň
stejně tak, jako dozvědět se, jak vznika-

ly tak obyčejné věcičky jako látka, hřebíky, sítě… Nebudete ochuzeni ani o vánoční trh, ani o dobré pohoštění a jistě i drobné dárečky ruční výroby budete moci zakoupit a doplnit tak, co Vám
ještě chybí pod stromeček.

17. a 18. 12. od 18.00

Vánoční koncerty Roháčů
Vánoční pohoda s Roháči na hradě.
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Škola patří k městu již přes 60 let
Středa prvého září roku 1954 byl
krásný slunečný den, ale já jsem po
ránu brečel. Byl jsem totiž dovlečen
do Radniční ulice k budově školy, tehdy se jí říkalo národní, byl vstrčen dovnitř a stal se tak prvňáčkem. A pak
to začalo, však všichni víte co. V dějinách Lokte to sice není žádná světoborná událost, ale, vážený čtenáři, čti
dále.
Při cestách do školy a ze školy jsem
dosti často v jejím okolí potkával robustního pána impozantního ředitelského zjevu. Jeho lebku zdobila začínající pleš, za kterou by se nemusel
stydět leckterý učený magister farmacie. Pan ředitel, tehdy se ovšem muselo říkat soudruh ředitel, mi připadal
starý, považte, vždyť mu bylo čtyřicet
let! Vážného pána jsem uctivě zdravil nejenom pro jeho zevnějšek a ředitelský post, ten pro mne nebyl tak důležitý.
Vzhlížel jsem k němu s velikánskou úctou a obdivem, neboť byl jedním z asi deseti či dvaceti loketských
mužů, kteří měli něco naprosto úžasného, báječného, téměř nadpozemsky
krásného a skvělého, obdivuhodného
a vzácného, totiž AUTO!!! Nejprve
to byl smetanově bílý první typ značky Wartburg, ten byl později nahrazen dokonce Volhou! Žádný z dnešních automobilů, buďsi třebas vystavených i na pařížském autosalonu, ve
mně nevzbuzuje ani zlomek tehdejšího fanatického obdivu k těm nemnoha autům, která se pohybovala po
Lokti a jejichž pečlivě vedený seznam
i s čísly jsem měl v umolousaném notýsku.
Popisovaný pán se jmenoval Josef Kubernát a byl prvním ředitelem
střední průmyslové školy, která byla
založena právě onoho pro mne tak neblahého roku 1954. Tak se konečně od
nepodstatných vzpomínek dostávám
k hlavnímu tématu tohoto příspěvku.
Pozorný čtenář si však z povídáníčka
vyloupne fakt, že průmyslovka je v našem městě už téměř šedesát let.
K té minulosti už jenom poznámka,
že na naší průmyslovce jsem maturoval v červnu 1967 a pohled na moje
maturitní vysvědčení obvykle nebudí
kdovíjaký obdiv, nu což, vezměte zavděk, hlavně, že mne nevyhodili.
V tehdejších letech a pak i v dalších,
se občas hovořilo, že „průmka“ bude
zrušena. Bohudík to dosud byly plané
povídačky. Letošní podzim však přinesl zvěsti o dalším osudu školy a ty
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Městský úřad
Městský úřad Loket
T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket
tel. 352 684 001-4
fax 352 684 208
e-mail: mesto@loket.cz
elektronická podatelna:
epodatelna@loket.cz
IČO: 00259489
úřední hodiny :
pondělí a středa
7.00-12.00, 12.30-18.00
Odbory úřadu:
starosta
352 684 053
Jaroslav Hlavsa
352 359 734
starosta@loket.cz
tajemník
352 684 063
Karel Horčička
352 359 723
tajemnik@loket.cz 602 940 175
finanční
352 684 001
finance@loket.cz
správa majetku
352 684 002
majetek@loket.cz
matrika
352 684 001
matrika@loket.cz
sociálních věcí
352 684 003
socialni@loket.cz
stavební
352 684 004
stavebni@loket.cz

Důležitá telefonní čísla:

jsou tentokrát velmi zlověstné, prý to
s budoucností průmyslovky nevypadá ani trochu dobře. Proto například
městem kolovala petice za zachování
školy s poměrně velkým ohlasem.
Představa, že už tak poloprázdné náměstí se dále vylidní, je tristní,
oni ti studenti na dlažbu sice mnohdy plivou a odhazují nedopalky cigaret, město však oživují. Úbytek mládeže by pocítily přežívající obchody, knihovna… Podívejme se, kolik je
na náměstí prázdných výloh s nabídkou nájmu, vedle internátu dva zcela
prázdné domy, ještě že jsou zatím pohled neurážejícími kulisami. A co pan
starosta s celou radou? Se školou by
skončila určitě i jídelna, kde obědvají krom mnoha dalších i žáci naší základní školy, to by byla starost hledat
a budovat náhradu…
Ve hře je však nejen život města,
jeho vnější vzhled a ekonomika. V Čechách je velmi častým a téměř běžným jevem necitlivý vztah k jakéko-

liv tradici. A Loket dříve měl pověst
studentského města, ať už se nazývalo Loket či Elbogen.
Malý doklad mám například ve své
sbírce historických pohlednic, podívejte se sami. Vidíme část města
s Dvoranou, která tehdy z větší části
sloužila jako ubytovna pro studenty.
(V tuto chvíli nevím, jak čitelný bude
text hezkého výmluvného pozdravu,
proto jej zde opisuji : „Pozdrav z Lokte, kde tatínek studoval. Dne 13/8
1901 o polednách. Líbá Vás Vaše matka.“)
Bude-li škola zrušena, tak je to
z mnoha ohledů smutné. O to víc, že
o zrušení nerozhodnou dřívější straničtí tajemníci nebo někdo v centru,
kde ani pořádně nevědí, kde ten Loket vlastně leží. Budou rozhodovat
námi volení krajští zastupitelé. Já chci
do poslední chvíle věřit, že Střední
průmyslovou školu v Lokti zachovají
a jako její absolvent a loketský rodák
jim za to děkuji.
Karel Horčička

352 359 720
Blanka Hrušovská
vedoucí finančního odboru
352 359 721
Jana Kulhanová
odbor správy majetku - převody nemovitostí, kupní smlouvy
352 359 721
Věra Slámová
odbor správy majetku - břemena, pozemky
352 359 721
Josef Novák
odbor správy majetku - investice, inženýrské sítě, mobil 724 410 999
352 359 722
Blanka Počepická
odbor správy majetku - pronájmy, zábory, parkovací místa
352 359 724
Miroslava Novotná
sociální odbor
352 359 725
Eva Krátká
sekretariát
352 359 726
Danka Dolejšová
odbor výstavby
352 359 726 Naděžda Doischerová
odbor výstavby, místní komunikace,
životní prostředí
352 359 727
Petr Antal
vedoucí odboru správy majetku a bytového, mobil 602 751 503
352 359 728
Jana Kejšarová
finanční odbor
352 359 729
Milan Hroníček
odbor výstavby - územní plán
352 359 730
Marta Kálalová
vedoucí odboru výstavby, mobilní tel.
607 877 753
352 359 731
Ivana Horáčková
matrika, evidence obyvatel, agenda
občanských průkazů
352 359 732
Jana Houšková
fin. odbor - místní poplatky, zastupuje matriku, evidenci obyvatel, OP
352 359 733 Mgr. Jana Bartoňová
sociální odbor
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Ondřej zahrál
dětem ve třídě

Za dětmi z 1. stupně zavítalo 11.
listopadu divadlo. Ano, děti tentokrát opravdu nemusely opustit své
příjemně vyhřáté třídy, a přesto se
zúčastnily poutavého divadelního
představení, které bylo sehráno jedním hercem přímo na půdě školy
v Radniční ulici.
Představení mělo název Na sever
a pojednávalo o Vikinzích a jejich
cestování po moři za bohyní, která měla omlazovací jablka. Bylo navíc velmi interaktivní. Žáci byli vtahováni do děje, zpívali, tančili, hráli
a s hercem výborně spolupracovali.
Divadelní vystoupení se všem ročníkům velmi líbilo, děti byly nadšené a už teď se moc těší, že si podobný
zážitek brzy zopakují.

Zaměstnanci a žáci
ZŠ Loket přejí všem
obyvatelům Lokte
příjemné a klidné
prožití vánočních svátků
a šťastný a veselý vstup
do nového roku 2011.

Dětská policie odměňovala i trestala
Možná jste si 20. září všimli u loketské benzínky menších dětí v reflexních
vestičkách, které pomáhaly policistům
odměňovat zodpovědné a trestat ty nezodpovědné řidiče.
I letos totiž pokračuje naše spolupráce s loketskou policií a v jejím rámci si
naši druháci a třeťáci měli opět možnost vyzkoušet práci dopravních policistů. Ti jsou vyzbrojeni pokutovými
bločky, naše děti si s sebou přinesly obrázky. Obrázek policisty s kytičkou dostal řidič, který dopravní předpisy dodržuje. Pro neukázněné řidiče si připravily obrázek policisty s kaktusem.
Ve funkcích dopravních policistů se
od devíti hodin postupně vystřídaly tři
skupiny dětí. Pro každou třídu byla vymezena jedna hodina strávená u silnice. Naši malí dopraváčci se činili a je-

jich práce je moc bavila, i když si právě toho dne na vlastní kůži vyzkoušeli,

že stát venku hodinu na mrazu a v dešti není žádná legrace.

Malované písničky představily skřítky
I na 2. stupni pracuji ráda s knížkami Vítězslavy Klimtové, v nichž popisuje různá strašidla, s nimiž se obyčejný smrtelník může setkat. Děti z 1.
a 2. ročníku měly to štěstí, že 1. listopadu v loketské městské knihovně mohly autorku a její skřítky poznat osobně.
Knihovna ve spolupráci s ní připravila
hudební pořad Malované písničky.
V něm paní Klimtová představovala
své skřítky během písniček, které děti
zpívaly za doprovodu kytary. A protože
zpívaly moc hezky, dostaly od autorky
i návod, jak přilákat skřítky (samozřejmě ty hodné) i k sobě domů.
Na závěr si pak všechny třídy odnesly velký plakát s jejími kresbami, který
jim bude připomínat nejen autorku, ale
zejména postavičky z jejích knížek. Pořad se všem moc líbil, pěkně si zazpívali, poznali skřítky, strašidýlka, zkrátka
si dopoledne v knihovně moc užili.

Žáci 2. stupně dostali další lekci knihovnické informatiky
Už jsem vás informovala, že v průběhu září a října proběhly lekce knihovnické informatiky na 1. stupni. V listopadu postupně knihovnu navštívili naši starší žáci a i pro ně si paní knihovnice připravila povídání, jehož cílem bylo především přitáhnout je do
knihovny a naučit orientovat se v ní.
Téma pro 6. ročník znělo Informační prameny. Děti se seznámily s knihami, časopisy, které jsou v knihovně k dispozici. Pracovaly s internetem,
CD-ROMy, učily se vyhledávat témata
podle klíčových slov v elektronickém
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katalogu. Zjistily rovněž, že v knihovně najdou různé odborné časopisy
a v nich články, které jim pomůžou
zpracovat například referát do školy.
Služby a typy knihoven - to bylo
téma určené pro sedmáky. Do něj se
schovaly informace o veřejných a odborných knihovnách, specializovaných odděleních, službách knihoven
či o meziknihovní výpůjční službě.
Paní knihovnice navíc žáky seznámila s Národní knihovnou v Praze a povyprávěla o historii loketské městské
knihovny.

Osmáci prošli letem knihovnickým
světem aneb formou kvízu si zopakovali vše, co se zatím v rámci lekcí knihovnické informatiky naučili za sedm
let školní docházky. Zjistili, že je pro
ně již hračkou vyhledávat si informace v naučné literatuře, orientovat se
v on-line katalogu či využívat jakýchkoli služeb knihovny.
Naši nejstarší už byli uvedeni do světa literatury pro dospělé. Paní knihovnice jim představila oddělení, do kterého zatím přístup neměli. Ukázali si,
jak jsou knihy zde řazeny, prohlédli si

jak regály s beletrií, tak s odbornou literaturou a časopisy. Připomněli si
rovněž mezinárodní desetinné třídění. A protože hledat v on-line katalogu už umí, mohli si najít knihy, které
je zajímaly.
Všechny ročníky si nejenom měly
možnost projít knihovnu a její vybavení, ale rovněž se seznámily i se všemi knižními novinkami, které v uplynulém roce obohatily zdejší soubory.
Děkujeme knihovnici Martině Riškové za přípravu všech lekcí informatiky a těšíme se na další spolupráci.
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Čtení a psaní
je zábavné
Čtení a psaní, postrach nejednoho školáka, může být i zábava. Jak
je to možné? Například s projektem
Tvořivá škola - Čtení a psaní s porozuměním, jehož partnerskou školou je i naše Základní škola v Lokti.
S pomocí efektivních postupů, pomůcek si zde děti osvojují dovednost
číst a psát správně, bez chyb, plynule a především s porozuměním. Je
to velmi důležité pro následnou práci žáků ve všech dalších ročnících
a předmětech.
Jak je to vlastně s rozvojem čtenářských dovedností? Vztah ke čtení se
u dětí utváří již v raném dětství. Nejvíce je přitom ovlivňuje postoj rodičů
ke čtení. Úkolem školy je pak naučit
děti správné technice čtení.
Existují v podstatě tři základní metody výuky čtení. Genetická, globální a nejčastěji používaná je metoda analyticko-syntetická, tzv. slabikovací. V rámci projektu je tato metoda aplikována především formou
aktivních činnostních postupů. Běžné jsou ale také další způsoby výuky
jako skupinová práce, krátké projekty nebo vybrané postupy metody
genetické. Např. didaktické hádanky typu „Je to hodně stromů a je to
l-e-s. Co je to?“ patří mezi oblíbené
aktivity v 1. ročníku.
Analyticko-syntetická metoda vychází ze skutečnosti, že první slůvka dětí jsou slabiky, např. pá, pá,
má - ma, pa - ci. Metoda je doplněna moderními učebnicemi, efektivními pomůckami a činnostními postupy učení, které umožňují aktivní zapojení všech žáků do výuky všemi smysly. Jedná se o praxí ověřený
styl výuky, který staví na zkušenostech českých učitelů. Kromě nových
postupů a metodických materiálů je
jednou z novinek také interaktivní
tabule, která umožňuje výrazně zvýšit motivaci žáků k učení.
Aktivní styl výuky čtení a psaní si
pochvalují nejen učitelé, ale především rodiče. Odpadá složitá domácí příprava. Všemu podstatnému se
naučí žáci ve škole. Stačí, když prvňáčci doma každý den několik minut
procvičují to, co již umí, a výsledky
jsou vynikající. „Čtení s porozuměním považuji za jeden ze základních
předpokladů úspěšného školního vývoje všech žáků,“ dodává k tomu Eva
Herdová, učitelka a zároveň metodička Tvořivé školy.
Projekt Tvořivá škola - Čtení a psaní s porozuměním byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Mgr. Gerta Míková,
ředitelka školy

WWW.LOKET.CZ

12 2010

Výuku zpestřil Vitamínový podzim
Podzimní plískanice, deště a mlhy
nás nutí tepleji se oblékat a snažit se
toto období zvládnout i po stránce
zdravotní. Takové počasí totiž přímo
vybízí různé viry, aby napadaly náš organismus a pěkně s ním zamávaly. Pokud jim ovšem dáme šanci.
Jak se proti nim bránit, vědí perfektně
naše děti z 1. stupně. Na 26. října si totiž pro ně paní učitelky připravily projektový den Vitaminový podzim, jehož cílem bylo shrnout tematický celek
podzim, zaměřený převážně na ovoce
a zeleninu a celkově na vitamíny. Téma
se promítlo do mezipředmětových
vztahů, protože se mu děti věnovaly po
dobu celého dopoledního vyučování.
V rámci projektu Ovoce a zelenina
zdarma se v tento den každá třída stala ovocem, popřípadě vitamíny. 1. A se
„proměnila“ v hrušky, 1. B v jablka, 3.
B v ředkvičky, 2., 3. A, 4. a 5. třídy pak
ve vitamíny. Každá třída si vybrala i písničku podle zvoleného ovoce nebo zeleniny či vitamínu a musela ji zazpívat
nebo na ni zatancovat na závěrečné Vitamínové oslavě.
Dané téma se v průběhu dopoledne opravdu promítlo do všech hodin.
V rámci českého jazyka a matematiky
žáci probírali učivo zaměřené na ovoce nebo zeleninu. Při podzimních díl-

nách využili znalostí o ovoci a zelenině,
k výrobě pak použili různé materiály
a různé druhy ovoce a zeleniny. Poslední hodinu pak prezentovali svou činnost a výtvory. Jednotlivé třídy představily, co si v průběhu dopoledne připravily. Všichni společně poté den zhodnotili a ukončili zpěvem, pásmem básní a tancem.
V průběhu celého dne se hodně pracovalo, učilo, poznávalo, tvořilo a degustovalo. Všichni se shodli, že ovo-

ce a zeleninu mají rádi. A samozřejmě byly plněny i požadované výstupy
a kompetence.
Při závěrečné prezentaci byly představeny práce jednotlivých žáků i celých
tříd, bylo předvedeno společné „ovocno-zeleninové“ pásmo písní a básní. Žáci se přitom učili respektovat základní komunikační pravidla, utvářeli si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti a rozšířili si
slovní zásobu.

Pořady hvězdárny jsou vždy zajímavé
Zástupce karlovarské hvězdárny pravidelně zveme mezi nás, protože jejich
vyprávění je velmi zajímavé a poutavé a vždy dokážou děti zaujmout a zabavit.
I letos proběhly besedy postupně
v jednotlivých ročnících 1. i 2. stupně. Žáci 1.-3. tříd zhlédli pořad Žárovka Žofka na Měsíci. Seznámili se s planetou Zemí a jejím Měsícem. Vyprávěli si o výpravách do vesmíru. Pro 4. třídu bylo určeno téma 20 let Hubbleova
oka, zaměřené na nejnovější poznatky
o stavbě našeho vesmíru.
Pak už zástupci hvězdárny zamířili do budovy T. G. Masaryka s programem pro žáky 5., 6., 8. a 9. ročníků nazvaným Odkaz Giordana Bruna. Jeho
cílem bylo představit žákům vývoj objevování světů mimo naši sluneční soustavu a zmapovat současný stav našich
znalostí o nich. Pan Spurný informoval o náročnosti hledání těchto planet

a přiblížil možnosti ověřování objevených planet i amatérskými astronomy
za pomoci dostupné techniky. Své povídání doplnil i pracovními listy a křížovkami. V závěru nabídl dětem možnost

stát se členy astronomického kroužku,
který pracuje při DDM Karlovy Vary.
Žáci na 1. i na 2. stupni se shodli, že se
jim pořady moc líbily a už se těší na další spolupráci s hvězdárnou.

Nejstarší žáci se zúčastnili přírodovědné soutěže
Ve středu 20. října se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. Pořadatelem je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěžící jsou rozděleni do dvou kategorií, pro základní školy je určena kategorie Kadet.

Jednotlivé úlohy se týkají fyziky, chemie, matematiky a zeměpisu.
Soutěžící řeší po desetiminutové přípravě během 45 minut celkem 24 úloh,
na „kartě odpovědí“ mohou zatržením
vybrat jednu z nabízených možností.
Při řešení není dovoleno používat kal-

kulačky, tabulky ani žádnou literaturu.
Tolik pravidla soutěže a teď výsledky.
Vyhodnocujeme vždy tři nejlepší řešitele. Letos se jimi stali Marek Kříž (89
bodů), Jan Vaněk (80 bodů) a Pavel Rubáš (78 bodů) - všichni z 9. B. Blahopřejeme!
ZŠ Loket
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knihovna
bových stránkách knihovny! Staňte se
fanoušky našeho nového profilu na Facebooku (přístupný z www stránek).

Půjčovní doba

Loket hostil Pohádkovou
zemi Vítězslavy Klimtové

V Městské knihovně v Lokti si mohli
návštěvníci až do konce listopadu proAdresa: T. G. Masaryka 1, 357 33 Loket
hlédnout putovní výstavu loutek spisoTelefon: 352 684 229
vatelky, grafičky a ilustrátorky VítězslaE-mail: knihovna@mkloket.cz
vy Klimtové, známé objevitelky pohádwww.mkloket.cz
kové země plné strašidýlek, skřítků, víl
Aktuální informace, on-line katalog,
a rusalek, s názvem Potulná pohádková
čtenářské konto, informace o knižních
novinkách, fotogalerii hledejte na wezemě Vítězslavy Klimtové.
Městská knihovna připravila bohatý
doprovodný program k výstavě. V pondělí 1. listopadu navštívila Loket sama
paní spisovatelka Klimtová se svým hu4. 12. v 17.00
debníkem Petrem Půtou. Děti z 1. a 2.
Barborčin vánoční jarmark
tříd ZŠ, pro které byl jejich pořad MaPřijďte nasát vánoční atmosféru do Městské knihovny v Lokti a nakoupit si lované písničky určen, si nadšeně zadrobné dárky z keramiky, patchwork, šité hračky a další dekorativní a rukodělné zpívaly písničky o strašidlech a jako dávýrobky. Doprovodný program:
rek obdržely od paní Klimtové obrázky k vymalování, které pro ně přímo na
15.00 Malé adventní zpívání – sbor Cubitus
místě nakreslila.
16.00 Barborkové překvapení
V pondělí 8. listopadu se konala slavPořádá Městská knihovna ve spolupráci s výtvarným oborem ZUŠ v Lokti a Tynostní vernisáž výstavy, které se zúčastflocentrem Karlovy Vary.
nila spousta dětí i se svými rodiči a dal14. 12. v 18.00
šími příznivci skřítků a strašidel. Svým
Večery s knihou knih
tancem ji zpestřily víly tanečního oboPavel v Aténách - známí bohové, neznámý Bůh a nejslavnější teolog mezi filo- ru ZUŠ v Lokti pod vedením Veroniky
Müllerové a také nás navštívila strašidzofy v areopagu.
Připravujeme
la z knížek paní Klimtové.
V sobotu 20. listopadu měly děti i je18. 1.-20. 2. 2011
Kontakty

(dospělí, děti, uživatelé internetu a návštěvníci expozice knižní vazby)
Pondělí 10.00-18.00
Úterý
12.00-18.00
Středa 12.00-18.00
Čtvrtek 12.00-18.00
Pátek
zavřeno
Sobota 10.00-12.00, 13.00-17.00
Neděle 10.00-12.00, 13.00-17.00

Akce v knihovně

jich rodiče možnost vyrobit si a odnést
svou vlastní loutku. Výtvarná dílna pod
vedením lektorky Jany Lieblové s názvem Vyrob si své strašidlo! se opět setkala s velkým ohlasem návštěvníků.
Výstavu uzavřela Čítárna pro nejmenší děti, tentokrát na téma „Strašidla a skřítkové“, a poté se všechna strašidla přemístila do Městské knihovny
Chodov i s putovní návštěvní knihou,
ve které přibylo mnoho hezkých zápisů.

Výstava Spřízněni volbou - Němečtí autoři a jejich čeští čtenáři
Která díla německé literatury posledních dvaceti let byla pro české čtenáře obzvlášť zajímavá? Touto otázkou se zabýval pražský Goethe-Institut a vyhodnotil
zájem o tyto tituly ve vlastní knihovně a v pěti partnerských knihovnách v Brně,
Liberci, Olomouci, Ostravě a Plzni. Formou výstavy bude nyní prezentováno sedmnáct nejčastěji půjčovaných knih vydaných po roce 1989. Germanista a překladatel Tomáš Dimter vytvořil portrét každého titulu, autora a napsal průvodní text,
který tento výběr interpretuje. Výstava reflektuje recepci současné německé literatury v České republice a představuje nejzajímavější témata a styly posledních dvaceti let z české perspektivy.

25. 1. 2011 Čtenářský večer s německou literaturou
Doprovodný program k výstavě Spřízněni volbou.

Vyhodnocení soutěže Loketský žurnál 2010
Soutěž o nejlepší knihovnický časopis Loketský žurnál 2010 dospěla ke
svému vrcholu. Byla oceněna tři díla,
z nichž jedno postoupí do krajského

LOKETSKÉ LISTY

kola. A kdo patří mezi úspěšné novináře?
Jan Jelínek a Jan Lukeš si v komiksu
Letopisy Hmyzárie - ze života Mravenčího království vybájili novou realitu, ve
které žížaly a mravenci svedli lítý boj.
Natálie Stracheová, Marie Rozsypalová, Jan Zahradníček a Adéla Hajná
připravili variaci Loketských listů (Loketské listy komik) plnou investigativní žurnalistiky.
Šimon Pošta a Matěj Šneberk přispěli
komiksem Lego Century.
Všem zúčastněným novinářům děkujeme a přejeme mnoho invence do dal-

ších projektů! Fotografie si můžete prohlédnout na našich webových stránkách.
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Jak jsme se (ne)nechali znehodnotit
Jednoho krásného dne loketský pěvecký sbor Cubitus dostal pozvánku na přehlídku amatérských
sborů do Plzně. Nevím, co pořadatele k tomu vedlo.
Jestli ostatní sbory plzeňského a karlovarského kraje odřekly nebo si na nás chtěl pořádající sbor Canticorum zvednout sebevědomí?
Ale protože přehlídka byla nesoutěžní a navíc hodnocená odbornou porotou, souhlasili jsme. Samozřejmě jsme byli zvědaví, co nám řeknou nezaujatí
lidé, když příbuzní (jediní pravidelní účastníci našich koncertů) si nedovolí nás hanit. Jestli tomu našemu malému Lokti vlastně neprokazujeme medvědí službu, když zpíváme jeho jménem. Navíc už halekáme dost let na to, aby nás názor jiných nerozházel.
Zazpívali jsme skladby, o kterých si myslíme, že
je umíme, např. bachovsky vážné Psallite Deo nostro, francouzsky bezstarostné Jubilemus, Exultemus či brazilsky temperamentní Žalm 150. Z koncertu jsme měli docela slušný pocit, nicméně stalo
se něco, v co nikdo nedoufal. Znehodnocení se nekonalo (asi chtějí, abychom přijeli i za rok). Posuďte
sami, co nám napsali:
Doc. Dr. Petr Ježil - I přes malý počet zpěváků má
sbor plný, kompaktní a barevný zvuk.
Doc. PaedDr. Zdeněk Vimr – Zajímavý, spíše „historicky“ laděný program s vyvrcholením v tvorbě
soudobé. Celkově velmi sympatický výkon.
Mgr. Josef Brabenec – Sbor má svou „tvář“. Dobře se poslouchá. Sbor zvládl bez problémů i rytmicky obtížné pasáže. Dynamicky výborně odstíněno!
Výborná a uměřená dramaturgie. Sboráci výborně
reagují, ctí formu a dobře frázují. Gratuluji!
Jak uznáte sami, lepší hodnocení si seskupení
dvou učitelek, jedné laborantky, studentky, živnostnice a maminky na mateřské a tří techniků, jednoho podnikatele a starosty (k datu psaní článku) ani

nemohli přát. Samozřejmě nám vytkli i nějaké drobnosti, ale jejich výčtem nechci zbytečně unavovat.
Co na závěr? Milí přátelé hudby, smiřte se s tím, že
i nadále budeme po okolí halekat. Alespoň do další
přehlídky. A že nevíte, jak halekáme? Koukněte na
stránky www.cubitus.eu a poslechněte si nás nebo
přijďte na nějaký z následujících koncertů:.
2. 12., 16:00, kostel sv. Mikuláše pod Krudumem
4. 12., 15.00, loketská knihovna, jarmark
10. 12., 16.00, sokolovský kapucínský klášter, adventní koncert pro Tyflo centrum
12. 12., 15.00, Karlovy Vary před hlavní poštou,

adventní koncert
18. 12., 15.00, kostel Nejsvětější trojice ve Starém
Sedle, adventní koncert
24. 12., 21.00, před loketskou radnicí, Stromečkové zpívání
24. 12., 22.00, kostel sv. Václava v Lokti, půlnoční
mše s Českou mší vánoční J. J. Ryby
2. 1., 14.00, chebské divadlo, Česká mše vánoční
J. J. Ryby
9. 1., 16.00, kostel Sv. Václava v Lokti, Česká mše
vánoční J. J. Ryby
Jan Liebl

První taneční v Lokti končí, v lednu na shledanou!
Není tomu tak dávno, co jsme se
v září sešli na hradě jako taneční začátečníci a už jsme oficiálně zakončili historicky první taneční kurz v Lokti
jako tanečníci pokročilí.

Účastníků se sešlo požehnaně
a troufáme si tvrdit, že kromě tanečních poznatků jsme si všichni odnesli
vzpomínku na velmi příjemně strávené pondělní večery, v tomto jinak do-

cela šedivém a deštivém období.
Naším cílem bylo naučit se tančit,
ale ne vždy za každou cenu. V tanečním kurzu pro dospělé jsme naučili třináct talentovaných tanečních párů pět

tanců. Prvním vyučovaným byl svižný
jive, pro zvolnění následoval anglický
waltz, dále pak hravá cha-cha.
Poté nesměla chybět česká klasika
v podobě polky a závěr patřil vášnivému tangu, které skutečně proměnilo tanečníky v dravé, toužebně vyhlížející šelmy. Zápal a chuť zlepšovat se
kráčel ruku v ruce s humorem, a tak to
má být.
Veřejně bychom tímto chtěli poděkovat párům, které si zvolily tanec
jako odreagování se od každodenních
starostí a shonů, dále děkujeme našemu městu za finanční podporu projektu a neposlední dík patří třem sponzorům, Hotelu Goethe (pan Fejtek),
Hradní restauraci a benzínové pumpě
Loket (pan Marek).
Všem příznivcům tance přejeme
krásné svátky a těšíme se na vás v lednu. Dárkové vouchery na další kurz lze
zakoupit v Loketském infocentru.
„Tanec je krásný, protože je pro dva.“
.Jan Onder a Lucie Hunčárová

WWW.LOKET.CZ
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Jak pečovat o vánoční hvězdu - poinsettii
V posledních letech se vánoční hvězda nebo-li poinsettie stává stále oblíbenější dekorací našich bytů. Je škoda, že po uvadnutí skončí tato květina
většinou v popelnici. Když o ni budeme správně pečovat, můžeme se z její
krásy radovat i příští Vánoce.
Domovinou této květiny je Mexiko,
kde dorůstá až do výšky čtyř metrů.
Zabarvovat se začíná na konci podzimu a začátkem zimy.
Poinsettii znali již Aztékové, z jejich listů vyráběli červené barvivo, které používali do kosmetiky a na barvení textilií. Mléčnou mízu přidávali do
léku proti horečce.
V roce 1828 přivezl lékař a botanik
Joel Poinsett tuto květinu do Spoje-

fotonávod

ných států. Právě na jeho počest dostala jméno „Poinsettie“.
V USA dokonce oslavují den, kdy
Joel Poinsett zemřel, tedy 12. prosinec
jako Den poinsettie. Právě během
idéé ob
btohoto svátku see llid
lidé
občdarovávají vánočnní hvězdou. Tento zvyk se začíná prosazovat
i v Evropě.
Nejvíce se
začala prodávat na začátku
dvacátého století, nejdříve v luxusních
losangelských obchodech na Sunset
a Hollywood bulváru.
Pro hvězdu je ideální světlé a tep-

lé místo. Nemá ráda průvan a sluneč- žeme použít běžnou zeminu pro pokoní světlo. Zálivku provádíme odstátou jové rostliny. Poinsettii dáme na tepvodou, je dobré udržovat stálou vlh- lejší místo okolo 20°C, pravidelně zakost. Dáváme pozor, abychom ji ne- léváme a můžeme ji i přihnojit.
přelili a voda nestála v misce.
Nejdůležitější dobou, kdy se rozhoB
Bě
heem ledna
led
le
d
Během
začnou duje o bohatém nasazení listů a kvěop
pa
opadávat
lis- tů, je říjen. V tuto dobu vánoční hvězt tím rostli- du na 14 hodin přeneseme do naprosty,
na začíná té tmy nebo ji něčím přikryjeme. Musí
odpočívat. mít světlo jen 10 hodin, pak máme jisPřeneseme totu, že se květina zabarví.
Při prořezávání rostliny můžeme neji na tmavší
místo s tep- chat část zakořenit ve sklenici s volotou okolo dou, a tím získáme novou rostlinu,
kterou zasadíme do směsi listovky,
12 až 15°C.
Opatrně zaléváme a v březnu ji se- písku a pařeništní zeminy. Při práci
řízneme na výšku do 10 cm. Také ji používáme rukavice, protože vytékajípřesadíme do nového substrátu, mů- cí mléčná šťáva - latex je jedovatá.

receptář

Vánoční cukroví
Kokosové Rafaelo
Potřebujeme: 2 dl kondenzovaného
mléka, 200 g mletého kokosu, oloupané mandle a kokos na obalení.
Z mléka a kokosu vypracujeme těsto, které necháme vychladit. Do kousku těsta vtlačíme mandli, zakulatíme
a nakonec kuličku obalíme v kokosu.

Ořechový salám
s želé bonbony
Potřebujeme: 50 dkg piškotů, 20 dkg
másla, 3 lžíce kakaa, 15 dkg moučkového cukru, 2 žloutky, nasekané ořechy (vlašské nebo lískové), rozinky,
nakrájené želé bonbony, mletý kokos.
Utřeme vejce s cukrem, přidáme rozemleté piškoty, tuk, kakao a prohněteme. Nakonec přidáme nasekané ořechy, želé a rozinky. Z této hmoty vyválíme váleček, který obalíme v kokosu.
Necháme v lednici ztuhnout a krájíme
na plátky těsně před podáváním.

Medové trubičky
Potřebujeme: 320 g hladké mouky,
220 g moučkového cukru, 2 vejce, 70
g medu, ½ prášku do pečiva, libovolný
krém, čokoládovou polevu.
Mouku smícháme s práškem do pečiva a cukrem. Přidáme vejce, med
a vypracujeme těsto, které necháme
2 hodiny odpočívat. Vyválíme plát silný 2 mm a z něj vykrajujeme kolečka
o průměru přibližně 5-6 cm. Pečeme je
na dobře vymazaném plechu a co nejteplejší kolečka natáčíme na vařečku.
Necháme ztuhnout, plníme libovolným krémem nebo nutelou. Nakonec
můžeme z každé strany namočit v čokoládové polevě.

LOKETSKÉ LISTY
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TyﬂoCentrum Karlovy Vary o.p.s. a Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR za ﬁnanční podpory Města Sokolov
pořádají

ADVENTNÍ VEČER
NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH
Dne 10.12.2010 v Kapucínském klášteře
na Starém náměstí v Sokolově od 16:00
Večerem vás bude provázet Martina Brožová - TyﬂoCentrum
Karlovy Vary o.p.s.
Těšit se můžete na: RNDr. Petr Rojík – varhany, Věra Smržová
- zpěv, Hana Miklošová, ZUŠ AŠ, Mgr. Jiří Zajíček, housle, zpěv,
Nikolka Bukociová – harmonika, zpěv, Makabara – vokální trio,
Hana Šimková – kytara, zpěv, Pěvecký sbor - Cubitus.
Mediální partner: Studio 060 Štefana Škulavíka

Omluva klientům výtopny
V polovině října jsme započali
dlouho plánovanou odstávku bojlerů pro přípravu teplé užitkové vody
na sídlišti Sportovní.
Vše probíhalo dle plánu až do
prvního plnění vodou, dne 17. 11.
2010. Přestože jsme použili potravinářsky nezávadnou barvu na bázi
silon-akrylátu BISIL a od posledního nátěru uběhlo více jak 24 hodin, objevil se zápach v teplé vodě.
Celý problém nastal zahřátím bojlerů na provozní teplotu, kdy se použité rozpouštědlo uvolnilo do teplé vody. Přestože jsme systém propláchli 10 000 litry pitné vody, byl
druhý den zápach ještě výraznější.
V dopoledních hodinách jsme
proto povolali akreditovanou laboratoř z Krajské hygienické stanice, aby komplexním rozborem určila míru znečištění. Již při senzorickém zjišťování nám laborant doporučil vypustit oba bojlery a naplnit je čistou pitnou vodou a poté intenzivně proplachovat celý systém.
V pátek v 19. 11. jsme obdrželi vyrozumění KHSKK, kde nám sdělují, že teplá voda je nejakostní díky
zápachu a obsahu xylenů a zaka-

zují nám jí používat, a to až do odstranění závady. Závadu - nátěry na
bojlerech - jsme odstranili okamžitě odstavením z provozu a vysušením, následky (kontaminované potrubí) odstraňujeme průběžně.
Celá situace nás velice mrzí a určitě jsme ji nezpůsobili záměrně.
Do doby, než bude dodávka teplé
vody v parametrech a bez zápachu,
Vám, klientům Plynové výtopny
Loket, nebudeme účtovat ani vodné, ani teplo v teplé vodě.
Velice se omlouváme za vzniklé komplikace a věříme, že se vše
vbrzku vrátí do normálu. Největší podíl zavinění nesu osobně, jelikož jsem si neověřil u výrobce barvy technologický postup a vycházel
jenom z návodu na obalech.
Teprve po vzniklých komplikacích jsem se dozvěděl, že nátěr má
deset dnů zrát. Zároveň mě výrobce ubezpečil, že koncentrace ve
vodě nejsou závadné a nepříjemný
zápach vymizí po důkladném proplachu.
Proto, prosím, přijměte omluvu
za vzniklé potíže i přímo ode mě
osobně.
Radek Hejna

Nová naděje pro muže! Karlovarští
urologové léčí rakovinu skalpelem
Naděje pro muže v celém Karlovarském kraji na včasnou záchranu života. I tak lze nazvat operační metodu,
kterou nově zavedla urologie karlovarské nemocnice. Radikální prostatektomie, jinými slovy operace raného stadia rakoviny prostaty, totiž dokáže zhoubný nádor odstranit a rakovinu zcela vyléčit.
Operační metoda není ve světě novinkou, dosud se však prováděla nejblíže v Praze. „Rakovina prostaty je
druhý nejčastější nádor u mužů. Ve
své počáteční fázi se přitom dá ope-

rativně odstranit a pacient je zcela vyléčen,“ vysvětlil primář karlovarské
urologie Karel Vlček.
Operace v karlovarské nemocnici má přinést pacientům především
komfort bez nutnosti cestování. „To
může být především po operaci velmi
nepříjemné,“ upozornil Vlček.
Rakovina prostoty se týká převážně
mužů po padesátém roku života. Od
okamžiku stanovení diagnózy karcinomu prostaty, by měl být pacient na
operačním stole urologů a chirurgů
do jednoho měsíce.

Lékařský tým při první operaci radikální prostatektomie.
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Service for the Future

Spolehlivý partner měst a obcí
Od 1.1.2011 pro Vás budeme zajišťovat služby odpadového hospodářství:

 svoz komunálního odpadu
 svoz velkoobjemového odpadu
 svoz nebezpečného odpadu
 svoz separovaného odpadu

.A.S.A., spol s r.o. - provozovna Tisová
Tel.: 352 605 475
www.asa-cz.cz
ASA Tisova Inzerce 210x148 spad_1 1

18.11.2010 14:42:00

Nábytek AXON
prodává nábytek od těchto dodavatelů:
www.cznabytkar.cz • www.euronabytkar.cz
www.bradop.cz • www.ndpostele.cz • www.lumco.cz
www.fornica.cz • www.drevona.sk
V obchodě máme vzorky nábytku
a vzorníky potahových látek.
Nabízíme také obrazy.
Dovoz sedacích souprav zdarma.

N AV Š T I V T E N Á S
Ladislav Janoušek, Nám. Republiky 781, 357 31 Horní Slavkov
tel.: 352 698 101, 603 451 964
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Děkujeme městu Loket za finanční podporu, kterou nám poskytuje. Jejím poskytnutím je umožněno seniorům kulturní a duševní vyžití při našich akcích,
výletech a vycházkách.
Přejeme všem příjemné prožití Vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v Novém roce 2011.
Svaz důchodců České republiky MO Loket
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