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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
čtenáři Loketských listů.

Pravidelné vydání našeho měsíčníku
nemohu začít jinak než velmi smutným konstatováním. Po těžkém zápase se zákeřnou nemocí nás počátkem
minulého měsíce opustil dlouholetý
redaktor Listů, ale zejména vzácně
hodný člověk Ing. Vladimír Štechr.
Cítím potřebu poděkovat mu na tomto
místě za vše, co pro naše město udělal,
a hlavně za to, jaký byl. Díky Vláďo.
Dnes dostáváte do rukou další vydání Loketských listů v novém
provedení s barevnou obálkou. Následujeme příklad okolních měst
a obcí, které se rozhodly modernizovat a profesionalizovat své zpravodaje. Měníme vzhled, náklad, výrobce i způsob distribuce. Přinášíme asi to nejlepší, co je v současné době v oblasti místních médií
k mání.
Nejpodstatnější částí zpravodaje však není jak známo forma, nýbrž
obsah. Byl bych rád, kdyby se právě tato formální inovace stala impulzem i pro obsahové oživení. Impulzem nejen pro novou redakční
radu, ale i pro běžné přispěvatele, organizace, spolky, občany. To je
věc, kterou za nás neudělá žádný sebeprofesionálnější tým.
Co vám v listech chybí?
Jaroslav Hlavsa

Odešel Vláďa Štechr
Když jsem jej uviděl poprvé, bylo
mi devět let, vstoupil do naší čtvrté
B, o přestávce vylezl na stupínek
a vyzval nejsilnějšího kluka na souboj. Jako z knihy Jaroslava Foglara
a já, malý brýlatý knihomol, nevěřícně zíral.
Od té doby pomáhal čtyřicet pět
let mně i sobě plnit klukovské sny.
Ať jsme byli zálesáky, šermíři či jsme
zakládali kapelu, psali básně nebo
písničky, balili holky nebo trpěli pubertou, vždy jsme si vše vzájemně
užívali, a to v každém okamžiku.
Potom přišel praktický život se svými starostmi i radostmi, který nás
občas rozdělil, ale nikdy neodcizil,
stále jsme byli těmi kluky, kteří si
mísili krev a slibovali si věrnost na
celý život.
A tak se stalo. Měl jsem celý život
přítele a člověka, na nějž bylo bez
výhrad spolehnutí. Nebyl jsem sám,
neznám nikoho, komu by nevyšel
vstříc, koho by urazil neřku-li komu
by ublížil.
Psát o Vláďovi Štechrovi, mistrovi

LOKETSKÉ LISTY

inteligentní legrace, muzikantovi,
angličtináři, každým coulem profesionálovi, v neposlední řadě dlouholetém redaktorovi Loketských listů
by bylo strašně lehké, kdybych věděl,
že až mu dám tento článek přečíst,
řekne: „No to snad ne!“
Ale Vláďa už mi nevynadá. Určitě
mi odpustí tyto sentimentální řádky,
protože vždy věděl, že to tak mám
a že jsem ho měl a mám pořád rád
a že mi moc chybí....
V. Švihnos

aktuálně

Krajská tripartita žádá
nejvyšší prioritu pro R 6
Ministr dopravy Gustav Slamečka
představil 17. května na své tiskové
konferenci dokument „Strategie výstavby a financování dopravní infrastruktury“.
Jeho obsah okamžitě vyvolal projevy nesouhlasu v Karlovarském kraji,
protože přeřazuje dostavbu rychlostní
komunikace R 6 Praha - Cheb mezi
stavby s nejnižší prioritou, z nynějšího
prvního až do třetího „koše“ vládních
priorit.
Velmi ostrý protest vládě adresovali
společně představitelé samosprávy,
zaměstnavatelů a odborů sdružení
v Radě hospodářské a sociální dohody
Karlovarského kraje.
„Předsednictvo tripartity Karlovarského kraje považuje zařazení dostavby rychlostní silnice R 6 mezi stavby

s nejnižší důležitostí a s možným dokončením prací v roce 2025 v tomto
dokumentu za zcela bezprecedentní
útok na zájmy Karlovarského kraje.
V případě přijetí této koncepce by se
Karlovarský kraj stal jediným krajem
zcela odříznutým od hlavního města
a od napojení na další dálniční síť,“
uvádí se v textu prohlášení tripartity
přijatém v K. Varech 18. května.
Rada hospodářské a sociální dohody
Karlovarského kraje dále ve svém prohlášení vyzvala vedení krajské samosprávy, poslance a senátory zvolené
za Karlovarský kraj i budoucí vládu
ČR, aby v co nejkratší době podnikli
veškeré kroky, které zajistí dostavbě
rychlostní silnice R 6 maximální prioritu v rámci budování dálniční sítě
České republiky.

Děti z Lokte a další dobrovolníci
pomáhali s jarním úklidem Ohře
Často pranýřujeme naše děti za to,
že dělají nepořádek a odpadky odhodí
tam, kde jim zrovna upadnou. Proto
jsem ráda, že jednou taky můžu napsat
pravý opak a pochválit je za úklid. Patnáct žáků z 1. i 2. stupně totiž nelenilo
a v sobotu 17. dubna se sešli společně
s paní učitelkou Gabrielou Putzovou,
aby uklidili nepořádek, na který už se
zkrátka nemohli dívat.
Úklid Lokte se konal ve spolupráci
s Loketskými městskými lesy a ochránci přírody pod vedením paní Nývltové.
Začal ráno v 9 hodin a skončil v poledne. „Uklízeli jsme okolí školy, zelenou
plochu okolo školy, celý svah od mostu
až k železničnímu tunelu, podél řeky
a svah pod hradem,“ popsala trasu
úklidu paní učitelka Putzová. Loketské
městské lesy poskytly pytle a nasbíraný
odpad odvezly.
A nejen to. „Lesy zajistily i občerstvení - pití, chleba a buřtíky, které jsme si
potom na zahrádce ochránců u nádraží
opekli,“ doplnila.
„Všem moc děkuji, že přišli a pomohli. Už se těším na podzimní úklid, který
se bude konat podle počasí někdy v září
nebo v říjnu. Doufám, že pomocníci
opět dorazí,“ vzkazuje všem paní učitelka Putzová.
Do jarního úklidu Lokte se poté
v rámci ekologické akce „Ukliďme
svět“ zapojili i pomocníci ze širšího
okolí. Kromě skupiny ochránců přírody
při ZŠ Loket pod vedením Věry Klímové
a vodáckého oddílu z Lokte se ve dnech
30. 4. až 2. 5. do úklidu Ohře pustilo

šestnáct studentů ISŠTE Sokolov a 52
studentů OA, SOŠG a SOU Chomutov,
středisko Údlice. K nim se připojilo devět zaměstnanců Severočeských dolů
a několik dalších dobrovolníků. Mezi
nimi byl i zakladatel občanského sdružení pro Vltavu Míla Ouředník, snad
první organizátor dobrovolného čištění
vodních toků na území ČR.
Samotné čištění se provádělo na třech
úsecích, od soutoku Ohře se Svatavou
do Dubiny. Bylo při něm využito 48 kanoí a osm raftů a z řeky bylo vytaženo
přibližně šest kontejnerů odpadků. První úsek od soutoku Ohře se Svatavou
k vodácké loděnici v Lokti byl odpadky
nejvíce znečištěn mezi silničními mosty
v Sokolově.
Ve druhém úseku k loděnici u Chebského mostu v Karlových Varech bylo
nejvíce odpadků mezi dolním jezem
a bývalou porcelánkou v Lokti. Lesní
úsek v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les moc znečištěn nebyl, větší
množství odpadu se objevilo až v Doubí. Nasbíralo se přibližně jeden a půl
kontejneru odpadů.
Organizační výbor akce děkuje všem
dobrovolným účastníkům, ale také
městům Sokolov, Loket a Karlovy Vary,
zejména pak loketskému starostovi
Jaroslavu Hlavsovi, půjčovně lodí Petr
Putzer s.r.o., Karlovarské Korunní s.
r. o., závod Stráž nad Ohří, Severočeským dolům a. s. Chomutov a státnímu
podniku Povodí Ohře za finanční a materiální pomoc, bez které by tato akce
nemohla být uskutečněna.
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Zpráva o zajištění TS pro Město Loket

Městský úřad

Revize příkazové smlouvy MaSS s.r.o.

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

Ad 4/ Úklid komunikací a veřejných prostranství
Rada města se rozhodla využít nabídky vedoucího TS
města N. Sedlo p. Milana Baumana, kde doposud tito
pracovníci působili, a ve spolupráci se sociálním odborem
města zřídila institut „Sociální služby - Loket“. V praxi
V souladu s usnesením zastupitelstva byly v průběhu mě- to znamená, že předmětnou činnost, včetně zimní, ruční
síce dubna uskutečněny soutěže na budoucí správce (pro- údržby chodníků bude vykonávat průběžně a denně 4-5
vozovatele, zhotovitele) jednotlivých úseků komunálních pracovníků se zkráceným pracovním úvazkem. Finanční
služeb. Možná nejdůležitějším, ač nevyčíslovaným uka- dopad této služby na rozpočet města je zanedbatelný. Vešzatelem soutěží je krátkodobost trvání závazku ze strany keré „mzdové prostředky“ jsou hrazeny státem, náklady
města i dodavatelů služeb. Smlouvy jsou uzavírány na dva města spočívají v nákupu pracovních pomůcek a nářadí,
roky (1 rok + 1-2 roky opce). Předkládám zastupitelstvu šatna byla zřízena v nevyužívaných sklepních prostorách
dílčí výsledky výběrových řízení, neboť soutěž na zbývající radnice. Tímto opatřením dochází k faktickému nárůstu
úseky bude zadána až ke konci tohoto měsíce. Již nyní však pracovní síly oproti současnému stavu a paradoxně ke
mohu potvrdit, že byl učiněn naprosto zásadní krok nejen značným finančním úsporám. MaSS o tuto službu nejevily
směrem k funkčnosti komunálních služeb, ale i v otázkách zájem.
finančního zdraví města. Dosavadní výsledky jednotlivých
soutěží, či opatření předčily moje očekávání a roční úspory
Ad 5/ Opravy a údržba městského majetku
města budou mnohamilionové. Smlouva „měla platit“ do
Tato činnost nebyla součástí připravované „aktualizace
příkazní smlouvy s MaSS“ a na základě vzájemné, předroku 2019.
běžné dohody se měla stát předmětem samostatného řeAd 1/ Zabezpečení sběru, přepravy, třídění a odstra- šení - objednávky na konkrétní práce. Nebyla tedy součástí
ňování komunálního odpadu města Loket
nabídky služeb MaSS v celkové hodnotě 9,5 mil. a nelze
(Zadání bylo zpracováno dle statisticky vykázané četnos- tedy učinit exaktní cenové srovnání jako u samostatných
ti a objemů odpadů loňského roku.)
zadání na správu veřejného osvětlení či likvidaci komunálJako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy ního odpadu. Rada města preferuje, s ohledem na finanční
A.S.A. spol. s.r.o. Praha, která nabídla cenu za komplet možnosti města, nejvýhodnější způsob řešení, kterým je
poptávaných činností na jeden rok ve výši 1 748 000,- Kč využívání dotovaných pracovních míst na veřejně prospěšvčetně DPH. Rozpočet města na letošní rok, který vychá- né práce (VPP). Tuto službu nám doposud zajišťuje firma
zí z loňské skutečnosti, činí 3 410 000,- Kč včetně DPH. ELESTA, MaSS neprojevily zájem - činnost je administraJednoznačný výsledek výběrového řízení: Počínaje příštím tivně i technicky náročná. Institut VPP umožňuje krátkorokem přestáváme dotovat vlastní systém nakládání s od- době i opakovaně využívat poměrně kvalifikované, dočaspady (plánovaně 1 000 000,- Kč) a navíc lze reálně uvažo- ně nezaměstnané pracovníky na činnosti souvisejícími se
vat o výrazném snížení ceny služby pro obyvatele! Pořadí zvelebováním veřejných prostranství a opravy nejrůznějšísoutěžících firem s uvedením nabídkových cen služeb na ho charakteru. V současné době takto zaměstnáváme šest
dva roky činnosti bez DPH:
pracovníků a vzhledem k dosavadním kladným zkušenos1. A.S.A. spol. s.r.o. Praha
3 179 934,- Kč
tem připravujeme ve spolupráci s Úřadem práce smluvní
2. Marius Pedersen a.s. Praha 4 193 328,- Kč
podmínky pro vytvoření druhé, obdobně zaměřené pracov3. CHOTES s.r.o. Chodov
5 136 877,- Kč
ní čety. Největší výhodou tohoto systému využívání VPP je
kromě zmíněné finanční výhodnosti i operativnost - oka4. AVE CZ s.r.o. Praha
5 752 600,- Kč
mžitý nástup na místo potřeby (havárie, zimní kalamita
5. Služby MaSS byly obeslány, soutěže se neúčastnily.
a podobně).
Samostatný výčet plánovaných činností pro VPP na r.
Ad 2/ Zajištění správy, provozu a údržby veřejného
2010 a dále je následující: oprava chodníku Nádražní - Finosvětlení Města Loket
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka ČEZ ské domky, oprava schodiště cyklostezka - hrad, předlážděEnergetické služby s.r.o. Srovnání s dosavadní cenou není ní Pastýřské stezky a stezky Kostelní, oprava střechy a famožné, neboť tato služba nebyla v minulosti samostatně sády hasičské zbrojnice, oprava mostku na ostrov, oprava
vyčíslována, respektive byla součástí paušální platby. Pořa- schodiště k okálům. Další potřebné opravy městského madí firem s uvedením nabídkových cen soutěžících na jeden jetku, včetně dopravního značení vyvstanou v čase a nelze
je (prozatím) exaktně naplánovat.
rok bez DPH:
1. ČEZ Energetické služby s.r.o. Ostrava 1 261 000,- Kč
Ad 6/ Správa a údržba dešťové kanalizace
2. TIMA s.r.o. Karlovy Vary
1 534 545,- Kč
Soutěž byla zrušena, neboť chybí technické podklady,
3. Werner Hütner - sdružení Nejdek
1 303 428,- Kč
4. Marius Pedersen a.s. Praha
1 822 996,- Kč které mají Služby MaSS předat městu do 30. 5. Teprve po
5. Služby MaSS s.r.o. Loket
1 636 683,- Kč vyhodnocení těchto podkladů, popřípadě po jejich doplnění (pasportizaci), budeme schopni soutěž vyhlásit. Tuto
oblast jsme schopni operativně řešit prostřednictvím praAd 3/ Údržba zeleně ze správy MaSS
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společ- covníků Sociální služby a VPP, popřípadě objednáním konnosti města - Loketské městské lesy s.r.o. (LML). Tímto krétní služby - mechanizace v domluvené hodinové sazbě.
výběrem se LML stávají správcem veškeré městské zeleně.
Pořadí soutěžících firem s nabídkovými cenami bez DPH:
Ad 7/ Správa a údržba hřbitovů
1. Loketské městské lesy s.r.o. 987 000,- Kč
Vyhodnocení soutěže proběhne v polovině června 2010.
2. LS Troneko s.r.o.
1 040 872,- Kč
3. Marius Pedersen a.s.
1 093 058,- Kč
Ad 8/ Zimní údržba komunikací - mechanizovaně
4. PE-REZA, spol. s.r.o.
1 314 799,- Kč
Tato, z časového hlediska nejméně akutní služba bude
5. Služby MaSS s.r.o.
1 655 789,- Kč
poptána do konce června.
Vzhledem k aktuálnosti problému komunálních služeb v Lokti zveřejňujeme v téměř úplném znění zprávu,
kterou přednesl starosta Jaroslav Hlavsa na zasedání
zastupitelstva města dne 20. května 2010:

WWW.LOKET.CZ

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:
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, mobil 607 982 054
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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Demontáž mostu na R 6 Odpady: Pozor, změny!
a provoz na cyklostezce
V průběhu dubna a května byla
demontována mostovka na přemostění údolí řeky Ohře u Transmotelu.
Od poloviny května probíhá nasouvání nové ocelové mostovky.
Provoz na cyklostezce je zachován,
ale v zájmu bezpečnosti cyklistů
byla dohodnuta následující opatření: Pod mostem bude nad cyklostezkou vybudován dřevěný ochranný
tunel, který by měl ochránit uživatele cyklostezky před pádem drobných
předmětů.
Po dobu, kdy bude hrozit pád větších předmětů, bude provoz na cyklostezce regulován pracovníky Metrostavu. Návštěvníkům cyklostezky
je zakázán vstup na staveniště, tj. do Snímek ze stavby v době demontáže původní mostovky
prostoru mimo cyklostezku.

Oznámení o uzavření lékárny Aurum v Lokti
Oznamujeme Vám, že ve dnech 7.-11. června 2010 a dále ve dnech 24.-25.
června 2010 bude uzavřena lékárna, a to z důvodu čerpání řádné dovolené.
Děkujeme za pochopení.
PharmDr. Jana Stará

dokument

S účinností od 1. června 2010 mohou občané města i podnikatelé opět uzavírat
smlouvy na likvidaci a odvoz odpadů, a to na finančním odboru MÚ Loket u paní
Houškové. V současné době existuje pět typů smluv, které v mnoha ohledech neodpovídají platné legislativě. Proto rada města, i v souvislosti s ukončením činnosti služeb MaSS, předkládá legislativně správné řešení, které situaci výrazně
zjednodušuje:
V případě fyzických osob (občanů) se jedná o „Smlouvu o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem“, který je uveden jako komunální odpad v obecně závazné vyhlášce města Loket č. 4/2006 ze dne 29.06.2006,
tj. směsný komunální odpad odkládaný do nádob („popelnice“). V ceně této služby je i svoz objemného odpadu (2 x ročně mobilní svoz), tříděného odpadu (kontejnery o objemu 1 100 litrů na papír, plast, sklo) a nebezpečného odpadu (dvakrát
ročně na místech určených pro odkládání).
V případě tzv. původců odpadů - což jsou právnické osoby nebo fyzické osoby
oprávněné k podnikání - se jedná o „Smlouvu o využití části systému zavedeného
obcí pro nakládání s komunálním odpadem“. Cena za směsný odpad bude stejná
jako pro fyzické osoby (občany), ale za využívání nádob na tříděný odpad bude
účtován navíc poplatek 1 000,- Kč ročně + DPH.
Ceny za využívání systému pro r. 2010 města Loket (fyzické osoby)
nádoba
četnost svozu
cena
120 l
1 x týdně
2 700,- Kč
120 l
1 x 14 dní
1 500,- Kč
120 l
2 x týdně
5 350,- Kč
120 l
1 x týdně zima
1 x 14 dní léto
2 200,- Kč
240 l
1 x týdně
5 100,- Kč
240 l
2 x týdně
10 200,- Kč
240 l
1 x 14 dní
2 950,- Kč
1 100 l
1 x týdně
23 000,- Kč
1 100 l
2 x týdně
46 000,- Kč
1 100 l
1 x za 14 dní
13 000,- Kč
660 l
1 x týdně
14 700,- Kč

Nařízení města Loket č. 2/2010, kterým se stanovují
maximální ceny nájmů hrobových míst a hřbitovních
služeb veřejného pohřebiště Loket

UPOZORNĚNÍ PRO PODNIKATELE
Pokud v provozovnách vzniká odpad podobný komunálnímu odpadu, mohou
podnikatelé na základě smlouvy s obcí využít jejího systému pro nakládání s komunálním odpadem. Podnikatelé tedy mohou využít i služeb jiné, k likvidaci odRada města Loket se usnesla dne 27. 4. 2010 na své 8. schůzi usnesením č.
padu oprávněné osoby. Důležité je, že musí mít sepsánu smlouvu. Smlouva musí
137/2010 vydat na základě ustanovení § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zák. č.
být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 4a odst.
Připomínám, že za porušení povinností uložených výše uvedeným zákonem lze
1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve uložit pokutu do výše 300 000,- Kč tomu, kdo využívá systém zavedený obcí pro
znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí, nebo tomu
pozdějších předpisů a dle Výměru MF č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, kterým kdo nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem o odse vydává seznam zboží s regulovanými cenami, na přijetí tohoto nařízení:
padech.
Jaroslav Hlavsa, starosta města
Čl. I.
1. Tímto nařízením se stanovuje maximální cena včetně DPH dle zákona č.
TŘÍDĚNÉ ODPADY
526/1990 Sb., o cenách, v platném znění takto:
Upozorňujeme obyvatele města Lokte, že vzhledem k vysokým nákladům na
a) Maximální cena za pronájem hrobových míst dle výměru ministerstva financí separovaný odpad byl na základě provedených kontrol využívání nádob na sepač. 01/2010, odd. A, písm. d/ pol. č. 24 ve výši 7,-Kč/m2/rok.
rovaný odpad a projednání rady města Loket dne 1. 4. 2010 snížen počet nádob,
b) Maximální cena za služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a to o 1 kus nádoby na plast v ulici Mírové u č. p. 524 a o 7 kusů nádob na papír
a užíváním hrobového místa dle výměru ministerstva financí č. 01/2010, odd. B v ulicích T. G. Masaryka - u základní školy, Sportovní - u objektu č. p. 552 a u č.p.
pol. č. 10 ve výši 90,-Kč/m2/rok.
556 - dům s pečovatelskou službou, Mírové (u samoobsluhy), Radniční (u Dvora2. Tyto maximální ceny jsou platné pro hřbitovy v k.ú. Loket a Nadlesí, jejichž ny), Zahradní (před železničním mostem) a na Tyršově náměstí (tzv. Staveňák).
provozovatelem je město Loket.
Tyto nádoby byly přidány v době, kdy svozová společnost papír svážela 1 x za 14
Čl. II.
dní. Od října 2009 jsou papír i plast svážen 1 x týdně a nádoby na výše uvedených
Službami hřbitovními poskytovanými v souvislosti s pronájmem a užíváním svozových místech nebyly plně využívány.
hrobového místa se rozumí zajištění přístupnosti pronajatých hrobových míst,
Podle množství vytříděného papíru a plastu je na území města umístěn dostatečoznačení hrobových míst, údržba a úklid komunikací na hřbitově, údržba a úklid ný počet nádob, protože však někteří obyvatelé do nich dávají kartonové krabice
zeleně a společných ploch na hřbitově, odvoz odpadu, opravy a údržba dalšího za- nerozložené a plastové láhve nesešlapané, jsou nádoby často přeplněné. Vytříděný
řízení hřbitova, včetně oplocení.
odpad je pak odkládán vedle nádob a vznikají „černé skládky“ hyzdící veřejná proČl. III.
stranství. Případně je již vytříděný odpad vhazován do směsného komunálního
1. Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. odpadu.
Stavební úřad Loket, úsek životního
prostředí - odpadové hospodářství
Dnem vyhlášení je první den vyvěšení nařízení na úřední desce MěÚ Loket.
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Čarodějnice opět řádily na loketském náměstí
Je pátek 30. dubna, blíží se půl šestá
odpolední a na loketském náměstí se
srocují houfy lidí. A všichni netrpělivě
čekají, až se na náměstí vřítí desítky
malých i velkých čarodějů a čarodějnic, kteří zase po roce chtějí oslavit
svůj velký den.
Naše škola se letos již posedmé rozhodla, že jim tu oslavu zpestří. Protože
přiletělo opět mnohem více účastníků,
rozhodly se hlavní organizátorky, učitelky z 1. stupně, že připraví stanoviště, kde budou čarodějnice a čarodějové
soutěžit a získávat za své výkony žetony. Za ty si pak mohli nakoupit v čarodějnickém obchůdku, po čem zatoužili, co bylo k dispozici a na co také měli
dostatek žetonů.
Děti na jednotlivých stanovištích
například musely natočit na provázek
myšku, házely pavoukem do pavoučí sítě, ve slizu lovily ucho, skládaly
čarodějnické obrázky, se šiškou na
lžíci procházely slalomovou dráhou
a ochutnávaly čarodějnické lektvary
a musely hádat, co to vlastně baští.
Kdo se nudil, mohl navlékat pavučinu
nebo vousy ježidědkovi.
Počasí letos sice trochu zlobilo,
občas se vytahovaly i deštníky, ale
většinu to od soutěžení a příjemného
poklábosení neodradilo. Kolem sedmé
hodiny přišel na řadu opět Saxanin tanec a pak už se všichni čarodějové, ča-

rodějničky i jejich doprovod shromáždili a průvodem vydali do Sportovní
ulice. Někteří s lampiony, které bylo
možné zakoupit u stánku jedné z čarodějnic a které vyráběli žáci naší školy.
Ve Sportovce už čekal oheň, v němž
nakonec skončila jedna z čarodějnic,
kterou vyrobily rovněž naše děti.
Čarodějnické řádění se i letos povedlo na výbornou. Zásluhu na tom
mají nejenom přímí účastníci sletu,
ale hlavně ti, kdo slet po dlouhé týd-

ny připravovali a zajistili, aby proběhl
v pohodě a bez problémů. Přípravu
samotnou mají „na svědomí“ učitelky Petra Lillová, Eva Čudová, Eva
Herdová, Šárka Flesarová, Zdeňka
Nováková, vychovatelka Marie Naporowská a školnice Edita Pavlíčková.
Při organizaci na náměstí pomáhali
ředitelka Gerta Míková, zástupkyně
Iveta Hamplová, učitelé z 2. stupně
Radka Jarošová, František Křivánek,
Marta Kupčíková, Alena Zichová,

Eva Grosmanová, Jiří Anselm, Gabriela Putzová, školník Zdeněk Demeter
a v neposlední řadě spousta žáků 2.
stupně, hlavně z řad peerů.
Naše poděkování patří i místním hasičům z SDH Loket a policistům místního oddělení, FK Loket a také městu
Loket, které poskytlo finanční příspěvek. Ti všichni mají zásluhu na tom, že
se děti v pátek vskutku bavily. Co tedy
zbývá dodat? Už se všichni těšíme na
setkání v příštím roce!

Žáci byli z výměnného pobytu v Bad Köstritz nadšeni
V dubnu odjelo deset žáků Základní
školy Loket s pedagogickým doprovodem na čtyřdenní výměnný pobyt do
Bad Köstritz. Realizovala se tak druhá
část projektu Společně za poznáním, na
jehož financování se podíleli Česko-německý fond budoucnosti, město Loket,
ZŠ Loket, Euroregio Egrensis, Regelschule Bad Köstritz a další sponzoři.
Všichni jsme se do Německa těšili,
obzvlášť na opětovné setkání se všemi,
kteří nás v březnu navštívili v Lokti.
Do Bad Köstritz jsme vyjeli vlakem.
Na tamním nádraží na nás již žáci s učiteli čekali, aby nám pomohli s bagáží do
školy, kde jsme se ubytovali. Odpoledne
po krátkém odpočinku jsme se všichni
sešli u společenských her. Všichni se
dobře bavili. Večer jsme měli možnost
zhlédnout trénink tanečního souboru,
s nímž jsme si dokonce i zatancovali.
Čtvrtek byl velmi kreativním dnem.
Nejprve jsme dostali možnost hospitovat při výuce. Zúčastnili jsme se hodin
matematiky a anglického jazyka. V odpoledních hodinách se již pracovalo ve
smíšených skupinách. Úkolem „Fotosafari“ bylo fotografií co nejlépe zachytit
jaro a vytvořit zajímavou prezentaci do-
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Přivítání loketských školáků v Bad Köstritz
plněnou verši či textem. Za probouzející
se přírodou jsme vyrazili do tamního
městského parku. Odpoledne jsme pak
materiál zpracovávali, vytvářeli zajímavé prezentace na počítačích v počítačové učebně. Volné chvilky jsme vyplňovali hraním stolního tenisu a fotbalu.
Zajímavá byla pro nás prohlídka
místního pivovaru, kam jsme zavítali
odpoledne. Dozvěděli jsme se mnoho
zajímavého o výrobě piva, o tradici pivovaru, prohlédli jsme si provoz. Večer
jsme společně grilovali, pochutnávali si
na klobáse a dobře se při tom bavili.

Páteční den pro nás začal opět hospitacemi. V hodinách jsme však nejen
seděli a nečinně hleděli, ba naopak!
Do výuky jsme se zapojili a s žáky jsme
společně vypracovávali zadané úkoly.
Po hospitacích jsme prezentovali naše
práce „Fotosafari aneb Jaro ve fotografii“. Na naše prezentace se přišli podívat i žáci 10. ročníku Regeschule Bad
Köstritz.
Na páteční odpoledne jsme se obzvlášť těšili. Vyrazili jsme na výlet do
Jeny, kde jsme navštívili planetárium.
Hodinový výlet do vesmíru byl úžasný -

skutečný zážitek! Hudbou doprovázený
let do kosmu, přibližující se kosmická
obloha, vzdalující se zeměkoule, otevírající se vesmír, záběry na Zemi a ostatní planety a kosmická tělesa - to vše nás
ohromilo. Připadali jsme si jako opravdoví kosmonauti. Do Bad Köstritz jsme
se vrátili večer plni dojmů a neopakovatelných zážitků.
Čas neúprosně ubíhal a sotva jsme se
nadáli, byla tu sobota a s ní i čas odjezdu. Na společně strávené chvíle budeme
určitě dlouho vzpomínat. Navázali jsme
nové kontakty, poznali nová místa, ověřili si, jak se dokážeme dorozumět v jazyce, kterému se několik let učíme.
Děkujeme badköstritzským žákům
a učitelům za pohostinnost, se kterou
nás přivítali, za příjemnou a velmi přátelskou atmosféru, kterou nám vytvořili, a za péči a starostlivost, kterou nám
věnovali. Poděkování patří i učitelům
loketské základní školy, kteří pomohli
výměnné pobyty uskutečnit.
Projekt Společně za poznáním určitě splnil svá očekávání a již nyní se jak
učitelé, tak žáci těší na další spolupráci
v novém školním roce 2010/2011.
Mgr. Iveta Hamplová
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Harmonogram investičních akcí 2010
Naše čtyřleté volební období se chýlí
ke konci. Proto jsem pro zastupitelstvo města (a tímto i pro vás, čtenáře
LL) vypracoval tento harmonogram,
abychom měli rámcovou představu
o tom, co lze během zbývajících měsíců udělat. Co připravíme a čím zavážeme budoucí zastupitele. Je zřejmé,
že i příští volební období bude poznamenáno zejména snahou o získání
dotačních prostředků do nutných, víceméně „infrastrukturních“ investic.
Z pravidelně předkládaných zpráv
víte, že projekční přípravě byla věnována v našem období mimořádná
pozornost. K dnešnímu dni evidujeme téměř třicet projektů, které jsou
z větší části připravené k podání žádosti o dotaci. Sledujeme vyhlašování
i plánování termínů jednotlivých dotačních výzev a především s ohledem
na aktuální finanční možnosti města
budeme předkládat návrhy na jejich
zpracování a realizaci. Ano, celková
výše potřebných finančních prostředků (více než 300 mil. Kč) je na naše
poměry až závratná, neboť běžný rozpočet města se pohybuje na úrovni 40
mil. Kč a na investice z něj nezbývá
prakticky nic. Některé investice však
lze s použitím dotací realizovat za desetinu prostředků, a tím se „vzdušné
zámky“ realitě přibližují. Vzhledem
k tomu, že v následujících čtyřech letech lze s vysokou pravděpodobností
očekávat výrazné „kapitálové výnosy“
v řádech mnoha desítek milionů korun (Sedlecký kaolín, SUAS…), o kterých bylo zastupitelstvo informováno,
lze odhadovat, že finanční prostředky
na spoluúčast k navrhovaným investicím budou dostatečné. Předkládám
proto zjednodušený sumář či přehled
plánované činnosti tak, jak jej projednala a doporučila rada města k realizaci:
• Práce na největší investiční akci
našeho období pod názvem „Infrastruktura přírodního divadla“ se
chýlí ke konci. Termín dokončení je
stanoven na 30. 5. (lze očekávat dvou

až třítýdenní skluz), termín závěrečného vyhodnocení akce a podání žádosti o proplacení dotace (37 mil. Kč)
je 30. června 2010.
• V časovém sledu první novou investiční akcí města bude „Výstavba
parkoviště ve Sportovní“. Celkový
náklad stavby je rozpočtován na 3,4
mil. Kč, z toho dotace činí 1,8 mil. Kč.
Smlouvu o poskytnutí dotace jsem
podepsal 28. 4. 2010. Výběrové řízení
na dodavatele stavby probíhá, akci lze
realizovat v průběhu II.-III. čtvrtletí
letošního roku.
• Výstavba sběrného dvora, kde
máme závazný příslib na poskytnutí dotace z OPŽP cca 3.5 mil. Kč, se
oddaluje. Důvodem prodlevy jsou
„nové“, z pohledu města naprosto
neakceptovatelné požadavky vlastníka pozemku - firmy MaSS s.r.o.
Oproti původní nájemní smlouvě, kde
byl dohodnut nájem pozemků za cca
100 000 Kč, požadují MaSS více než
400 000 Kč a navrhují další, prakticky
nesplnitelné požadavky. Výzvu k předání pozemku v duchu předmětné
smlouvy správa majetku opakovaně
odeslala. Výsledek je doposud nulový.
• Výstavba cyklostezky - průtah
městem okolo Kozoo - bude podle
předběžného harmonogramu dokončena do 31. 10. 2010. Stavba je zcela
v režii Karlovarského kraje a nebude
mít dopad na rozpočet města.
• Žádost o dotaci prostřednictvím
MAS Sokolov na rekonstrukci církevních památek (Sv. Jan s mostním
pilířem a kaple Sv. Anny) v hodnotě
cca 2 mil. Kč bude podána do konce
května. Tato akce byla vloni podávána
(program SZIF) jako náhradní projekt k parkovišti u Gastra. Pravděpodobnost získání dotace se blíží 100 %,
spoluúčast města je 15 %.
• Projekt na zateplení školy TGM
se zastavil na negativním stanovisku
NPÚ k vnějšímu zateplení fasády.
Požádal jsem pana ředitele o přehodnocení stanoviska, o výsledku budu
informovat. Žádost o dotaci z OPŽP

Budování infrastruktury přírodního divadla se již chýlí k závěru.
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Rekonstrukce Dvorany stále čeká na vhodný dotační titul.
bude podána bezprostředně po dokončení projekčních prací. Realizace záměru připadá v úvahu nejdříve
o prázdninách roku 2011.
• Projekt na „předláždění náměstí“ bude dokončen do 30. 6. 2010.
Ve stejném termínu hodláme podat
žádost o dotaci z ROP 2.2. Celkové investiční náklady jsou odhadovány na
cca 20 mil. Kč, z toho dotace činí 92,5
%. Dále bude v této souvislosti do 30.
června dokončen projekt na oddělení
dešťové a splaškové kanalizace náměstí. Realizace tohoto záměru musí
předcházet „předláždění“, což jistě
způsobí (domnívám se že řešitelné)
komplikace.
• Do podzimní výzvy ROP 4.1. budeme připraveni přihlásit další integrovaný projekt, jehož dílčí části jsou:
výstavba záchytného parkoviště,
rekonstrukce hlediště a jeviště amfiteátru, sportoviště pod mostem,
statika hlavního mostu (lávka) a rekonstrukce kamerového systému
města. Celkové náklady budou více
než 60 mil. Kč, výše dotace rovněž
92,5 %.
• Rada města nově zařazuje a doporučuje zastupitelstvu ke schválení žádost
o dotaci na zakoupení nové hasičské
cisterny. Nákup cisterny v hodnotě
cca 5 mil. Kč by byl podpořen zhruba
3 mil. dotačních prostředků (2 mil.
Ministerstvo financí + 1 mil. Karlovarský kraj), zbývající část předpokládáme hradit z rozpočtu města (leasing).
K realizaci záměru by došlo na sklonku příštího roku.
• Patrně nejrozsáhlejší připravovanou
investiční akcí na přístí volební období je rekonstrukce ulic Tovární, Revoluční, Rooseveltova s doplněním
III. segmentu v ČOV. Projekt (DÚR)
je připraven, vydání územního rozhodnutí očekáváme po prázdninách,
tedy před vyhlášením podzimní výzvy

OPŽP. Vzhledem k rozsahu a finanční
náročnosti akce (velmi hrubě 130 mil.
Kč) bude nutno realizaci etapizovat.
• Výstavba kanalizace a ČOV v Nadlesí. Záměr je projekčně připraven a lze
jej rovněž přihlásit do podzimní výzvy
OPŽP.
• Dvorana. Ani opakovaný pokus
o získání dotace prostřednictvím OPS
Hrad Loket nebyl úspěšný. V současné
době patrně neexistuje vhodný dotační titul pro získání procentuálně přijatelné dotace (min. 85%). Jistou šanci
skýtá připravovaná podzimní výzva
z tzv. „Norských fondů“. Projekčně
jsme připraveni, žádost přislíbil zpracovat (přepracovat) dle potřeby pan
doktor Říha, který připravoval předchozí žádost OPS.
• Jedenkrát ročně budeme předkládat žádosti o dotaci na menší projekty v rozsahu 2-3 mil. Kč (parkoviště
v Nádražní a Mírové ulici…) z programu rozvoje venkova, prostřednictvím
MAS Sokolov. Prostředky jsou zajištěny do roku 2013.
• Tradičním a pravidelně využívaným
dotačním programem jsou prostředky
Ministerstva kultury na regeneraci
městské památkové rezervace. V letošním roce jsme získali cca 1,8 mil.
Kč na opravu fasády severního paláce hradu. Nevýhodou tohoto titulu je
vysoká míra spoluúčasti, která činí
50 % celkových investičních nákladů.
Přesto je jistě vhodné využívat i těchto
prostředků.
• Zbývající projekčně připravené záměry charakteru oprav (předláždění
chodníků, opravy schodišť a podobně) jsme schopni realizovat prostřednictvím dotovaných pracovních
sil - veřejně prospěšných prací (VPP).
Tato problematika bude pojednána
samostatně ve zprávě o zajištění komunálních služeb v našem městě.
Jaroslav Hlavsa
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Letní kulturní program v Lokti bude opět bohatý
Příznivci rocku i klasické hudby si
letos opět přijdou na své na loketském
hradě a zejména v přírodním divadle
pod ním. Připraveny jsou i oblíbené celodenní akce pro celou rodinu, divadelní představení pod širým nebem nebo
divoká show pro návštěvníky motokrosového šampionátu.
Letní kulturní program v Lokti se už
rozběhl, v květnu se amfiteátr rozezněl
tvrdým rockem skupin Divokej Bill
a Mandrage i akustickým koncertem
Petra Koláře. Ta největší nadílka však
návštěvníky čeká během následujících
letních měsíců.
Červen bude ve znamení domácích
i zahraničních rockových legend - The
Sweet, Slade, Mig 21, Gaia Mesiah,
Mule!... Ta jména mluví za vše. Ale
zkrátka nepřijdou ani fanoušci country
music, které přijdou potěšit Naďa Urbánková, Taxmeni a další hvězdy v třetí
řadě turné On The Road.
Nevšední zážitek slibuje Shakespearův Večer tříkrálový v kulisách loketského hradu, s nímž přijíždí herci Západočeského divadla v Chebu. Červnový
program uzavře festival Zač je toho Loket, který od odpoledních hodin až do
noci pobaví na hradě děti i dospělé.
V červenci přírodní divadlo tradičně okupoval operní festival Loketské
kulturní léto. Pro jeho příznivce přišla
dobrá zpráva. Po loňské pauze zaviněné
světovou ekonomickou krizí se festival

Přírodní scéna pod hradem bude v létě centrem bohatého kulturního programu v Lokti.
na břeh Ohře vrací. Čtyři velká operní
představení v amfiteátru doprovodí
čtyři komornější akce - dva koncerty na
hradě a dva v kostele sv. Václava. Milovníci komorní klasiky navíc čeká koncert Festivalu uprostřed Evropy a hradní prostory budou ještě svědky oslav 35.
narozenin místních Roháčů.

V srpnu se na obou březíc Ohře objeví
nabídka lehčích žánrů. Především pro
návštěvníky motokrosového Grand Prix
je určen koncert 6. srpna, jehož hlavní
hvězdou jsou Living Colour z USA, další rockové koncerty jsou na programu
7. a 28. srpna (Znouzectnost na hradě
a Thomas Anders v amfiteátru). Špič-

prošli největší kytaroví mágové
Jimmy Page, Jeff Beck a Eric Clapton... Navíc plzeňská rocková stálice
Odyssea a k tomu Luboš Pospíšil.

Zábavný den nejen pro děti. Pohádka, dětské dílny, dětská diskotéka,
od 18.00 pivní štafeta pro dospělé
a jiné soutěže, fakír, od 20.00 divadelní představení v sále hradu, 22.00
vypouštění lampionů štěstí, od 22.15
hod. koncert kapely WOODOOJAM.

kový pop sem přinese koncert Lucie
Bílé 13. srpna. Následující dva dny ožijí
hrad i město Slavnostmi purkrabího
Půty.
Přehled letní kulturní nabídky v Lokti tím zdaleka není vyčerpán. Výstavy a další akce nabízí také Městská
knihovna, Galerie Café a Černá věž.

pozvánky
ČERVEN
Přírodní amﬁteátr Loket
11. 6., 19.00
e Sweet , Slade, Hard Again
Dvojkoncert originálních britských
rockových legend 70. let doplněný
karlovarskou rockovou klasikou.
12. 6., 18.00
Rock Fest Loket 2010
Mig 21, Michal Hrůza, Yellow, Goodfellas.
18. 6., 20.00
Rock Fest Loket 2010
Gaia Mesiah, Wohnout, Vypsaná
Fixa, Mule! (D)
25. 6., 19.00
On e Road 3
3. ročník country a folk festivalu pod
loketským hradem. Taxmeni, Naďa
Urbánková + Bokomara, Rangers
Band, Kamelot, Petr nebo Pavel.
26. 6., 19.00
e Yardbirds
Legendární britská kapela, kterou

WWW.LOKET.CZ

Hrad
12. a 13. 6., 13, 14 a 15 hod.
Veřejné popravy
Hrozné mučení přímo na nádvoří
hradu Loket předvede Pouliční divadlo Viktora Braunreitera.
24. 6., 21.00-23.00
Noční prohlídka hradu Loket
Pamětníkem a průvodcem celé akce
bude Viktor Braunreiter a jeho pouliční ansámbl.
27. 6., 21.00
William Shakespeare: Večer
tříkrálový
Západočeské divadlo Cheb uvádí jednu z nejpůvabnějších shakespearovských komedií plné převleků, záměn
a nedorozumění.
26. 6. od 17.00
Zač je toho Loket

ČERVENEC
Přírodní amﬁteátr Loket
3.-4. 7., 15.00
Loket sobě
17. 7., 21.00
Loketské kulturní léto:
Antonín Dvořák - Rusalka
18. 7., 21.00
Loketské kulturní léto
Carl Orﬀ - Carmina Burana
24. 7., 21.00
Loketské kulturní léto:
Giuseppe Verdi - Nabucco
31. 7. , 21.00
Loketské kulturní léto:
Antonín Dvořák - Rusalka

Hrad
10. 7., 18.00
35 let Roháčů
16. 7., 21.00
Loketské kulturní léto:
Mozart na Bertramce
19. 7., 17. 30
Festival Mitte Europa:
Joachim Held , loutna a torba
22. 7., 21. 00
Noční prohlídka hradu Loket
29. 7., 21.00
Loketské kulturní léto:
Valerie Zawadská - Písně
slunné Itálie

Kostel sv. Václava
17. 7., 16.00
Loketské kulturní léto:
Koncert tónů a barev
25. 7., 14.30
Loketské kulturní léto:
Ensemble Bona ﬁde
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Dívky byly úspěšné i v okrskovém kole
Naše informace začínám sportem,
protože v něm jsme v uplynulém
období byli opravdu úspěšní. Hned
na počátku května, konkrétně 5. 5.,
odjela paní učitelka Radka Jarošová
s družstvy chlapců a děvčat do Horního Slavkova. Tam se totiž konalo
okrskové kolo ve volejbale.
Chlapecký tým tvořili: Petr Rubáš,
Patrik Kaiser, Pavel Wýstrach, Zdeněk Dvořák, Jaromír Jelínek, Jakub
Prozba a Michal Maixner.
Děvčata nás reprezentovala ve
složení Kamila Jarošová, Iveta Nováková, Martina Hlawsová, Jitka
Urbanová, Kristýna Bečková, Mirka
Záhorová a Simona Kovaříková. Soupeřem oběma týmům byly v okrskovém kole obě slavkovské školy.
„Hrálo se do 15 bez rozdílu dvou
bodů,“ upřesnila pravidla paní učitelka Jarošová. A dál už hodnotila
jen výkon svých svěřenců. „Všechna
družstva hrála s velkým nasazením.
Všichni předvedli ukázkovou týmovou práci,“ nešetřila slovy chvály na
adresu obou týmů.
A k pochvale měla vskutku důvod.

I žáci 1. stupně v uplynulém období
pilně sportovali. Konkrétně kluci z 2.
a 3. tříd odjeli 29. dubna s paní učitelkou Zdeňkou Novákovou do Horního
Slavkova, kde se konalo okrskové kolo
McDonald´s Cupu. Naše družstvo ve
složení Šimon Pošta, Jan Hlavsa, Vít
Vojta, Jan Jelínek, Ríša Šálka, Daniel
Beránek, Jan Zahradníček, Tomáš Riedl, Václav Hirsch a Josef Rubeš odehrálo turnaje s oběma slavkovskými školami. Zpátky do Lokte se kluci vrátili s 3.
místem. „Oba zápasy ale odehráli s velmi těsným skóre - 0:1 a 2:3,“ doplnila
ještě paní učitelka Nováková.

Přijel Tonda obal

Děvčata vybojovala pohár a diplom za třetí místo.

„Děvčata všechny zápasy vyhrála
a postupují do okresního kola, které
se koná 19. 5. v tělocvičně Jiskra v Sokolově,“ pyšnila se výkonem děvčat.
Ani kluci se nedali zahanbit. „Kluci
skončili na 2. místě, vítězství jim uteklo o jeden bod. Je to škoda, hráli moc

pěkně,“ doplnila ještě, jak na tom byl
druhý tým.
Děvčatům jsme drželi palce. A pomohlo to. I v okresním kole byly totiž
velmi úspěšné. Do Lokte přivezly diplom a pohár za 3. místo. Určitě si za
to zaslouží velkou pochvalu.

Pohár rozhlasu: Obě družstva potěšila
Tato soutěž má již svou tradici, letos
se konal již 42. ročník Poháru rozhlasu
s Českou spořitelnou. A my jsme ani
letos nechtěli zůstat s rukama v klíně.
Proto paní učitelka Radka Jarošová sestavila družstva pro zápolení mladšího
i staršího žactva a vyrazila s nima do
Sokolova na atletický stadion Baníku.
11. května bojovali starší. Za kluky to
byli Pavel Wýstrach, Petr Rubáš, Patrik
Kaiser, Petr Balák, Marcel Křivánek,
Zdeněk Dvořák, František Horvát a Karel Hanták. Dívčí družstvo odjelo do
Sokolova ve složení Kamila Jarošová,
Kristýna Bečková, Pavla Meszárosová,
Lenka Együdová, Jitka Urbanová, Mirka Záhorová, Martina Hlawsová, Sára
Gerstnerová a Nikola Fischbachová.
Obě družstva staršího žactva musela
zdolat tyto atletické disciplíny: běh na

McDonald´s Cup

60, 800 nebo 1500 m, skok vysoký, skok
daleký, vrh čtyř nebo tříkilogramovou
koulí a štafetu 4 x 60 m. Kluci skončili
na 7. místě ze 17 zúčastněných škol
a děvčata zpět do Lokte přijela s medailemi na krku. Obsadila totiž krásné 2.
místo ze 16 zúčastněných škol.
O dva dny později, 13. května, čekaly atletické disciplíny - běh na 60, 600
nebo 1 000 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem a štafeta 4 x 60 m – na
družstva mladších. Tady nás zastupovali pouze chlapci, a to František Svoboda, Radek Rubeš, Jan Bečka, Jakub
Prozba, Michal Maixner, Dominik Dolejší, David Krejčí, Adam Herink, Jan
Poľak a Jan Sismilich. Ani oni neudělali
škole hanbu, když vybojovali mezi 16
školami celkové 6. místo.
Shrnutí na závěr by určitě mělo pat-

řit paní učitelce Jarošové, protože její
svěřenci dokázali, že když chtějí, umějí.
„Musím všechny moc pochválit. Bojovali s velkým nadšením, dodržovali vše,
co jsem jim řekla, jak při jednotlivých
disciplínách, tak v různých organizačních pokynech,“ chválí všechny a dodává: „Jediné, co by mohlo být pro příště
lepší, je počasí. Byla celkem zima, ale
naše závodníky to neodradilo. Hlavně
že nepršelo.“
Výkony jejích svěřenců ji těší o to víc,
že letos ještě nebyla možnost natrénovat jednotlivé disciplíny. „Proto je pro
mě výsledek o to hřejivější. Všechna
družstva mi udělala velkou radost!“
uzavírá hrdě.
Všem sportovcům blahopřejeme ke
krásnému umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Hned počátkem května, konkrétně
sedmého, proběhly ve škole besedy
s ekologickou tematikou určené pro
děti z 1. stupně a žáky 6. a 7. tříd.
V úvodu si všichni společně vysvětlili
pojem recyklace, povídali si o skládkách komunálního odpadu i o tom, jak
dlouho se volně v zemi rozkládají různé
látky, nebo třeba o spalovnách. Kolik
jich v České republice máme a kde se
plánuje další výstavba. „Pak si žáci zopakovali barvy kontejnerů na tříděný
odpad a řekli si, co se může a nemůže
do jednotlivých kontejnerů házet,“
upřesnila paní učitelka Gabriela Putzová, která besedy zorganizovala. Děti
samozřejmě i zajímalo, co se dál děje
s recyklovaným odpadem, jak se sváží,
třídí, upravuje a jak vypadají hotové
recyklované výrobky. „Povídání bylo
prokládáno videoukázkami a pak následovala i ukázka některých konkrétních výrobků přímo ve třídě,“ dodala
paní učitelka.
V závěru celé besedy dostaly děti kartičky s obrázky různých druhů odpadů
a měly je roztřídit do připravených kontejnerů. Obsah jednotlivých kontejnerů
si poté všichni společně zkontrolovali.
„Než se žáci vrátili do svých tříd, dozvěděli se i odkaz na webové stránky, kde
najdou užitečné informace týkající se
této tematiky,“ uzavřela paní učitelka
Putzová.

Naše hlídka získala v Soutěži mladých zdravotníků stříbro
I v letošním roce pořádal chebský
Český červený kříž Soutěž hlídek mladých zdravotníků. Konala se 28. dubna
na fotbalovém hřišti za zimním stadionem v Sokolově a byla určená pro pětičlenná družstva 1. a 2. stupně, která
chtěla poměřit své znalosti v oblasti
první pomoci.
Naši školu reprezentovaly mladé
zdravotnice z 2. stupně - Eliška Kro-

LOKETSKÉ LISTY

hová (kapitánka), Kamila Jarošová,
Anita Laubendorfová, Katka Radaušerová a Štěpánka Kresťanpolová.
Doprovázela a připravovala je paní
učitelka Eva Grosmanová. „Celkem
bylo připraveno pět stanovišť,“ dozvěděla jsem se. Na třech stanovištích
byli figuranti s nalíčenými úrazy (popálenina, pneumotorax, zástava srdce
a dechu) a na zbývajících dvou musela

každá z účastnic předvést, jak zvládá
obvazovou techniku a zhotovení nosítek pro transport. „Vše bylo hodnoceno
body, kladnými a trestnými. Nejlepší
ohodnocení byla 0, tedy vše bezchybně,“ upřesnila způsob hodnocení paní
učitelka Grosmanová. „Vše bezchybně
se podařilo holkám u nejtěžšího ošetření, pneumotoraxu. Jinak pár trestných
bodů získaly, ale já jsem moc spokoje-

ná, protože prokázaly velkou znalost
a souhru. Určitě zúročily naše schůzky
během přípravy na soutěž i samotnou
domácí přípravu,“ pochválila mladé
zdravotnice paní učitelka.
Děvčata si ze soutěže přivezla krásné 2. místo. K němu všechny dostaly
diplom, lázeňské oplatky a tašku s dárkovými předměty. Moc blahopřejeme
a děkujeme za reprezentaci školy.
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Projektový Den Země
V minulém vydání Loketských listů
jsme vás informovali o projektovém
Dni Země, který proběhl již na 1. stupni. Paní učitelky ho pro děti připravily
na škole v přírodě. 29. dubna se konal
i na 2. stupni. I tady je pro každý ročník
vymezeno jedno téma.
Žáci 6. ročníku mají téma Odpady,
člověk a životní prostředí. S paní učitelkou odjeli do Zooparku Chomutov.
Tam se zúčastnili výukového programu
Jak zatočit s odpady. Diskutovali o problémech životního prostředí, lidských
sídel, o ekologickém využití přírodních
zdrojů či vztahu člověka k životnímu
prostředí. Ve škole pak vyráběli malé
kontejnery na tříděný odpad.
Sedmáci v rámci tématu Les vyrazili
směrem na Svatošské skály. Během
cesty pozorovali okolní přírodu, sbírali
informace pro vyplnění pracovních listů, pořizovali fotodokumentaci, nahrávali zvuky přírody. Po vyplnění pracovních listů odlévali stopy v lese pomocí

sádry a odebírali vzorky lesní půdy.
Třídy 8. A a 8. B se věnovaly energiím.
Nejprve mezi ně přišel na besedu Ing.
Forejtek z ETI. Představil jim elektrárnu a přinesl i zajímavé prezentační
předměty.
Potom se všichni společně zamysleli, proč je pro nás tak těžké starat se
o Zemi. A aby sami poznali, jak velkou
„stopu“ tady nechávají, na internetových stránkách si každý z nich změřil
svou ekologickou stopu. Na závěr vyplnili pracovní listy zaměřené na zdroje
energie na Zemi.
Devítka odjela společně se šesťáky
do zooparku v Chomutově. Pro deváťáky však byl určen výukový program
na téma Globálně o globálních problémech. V rámci tématu rovněž diskutovali o problémech životního prostředí,
lidských sídel, o ekologickém využití
přírodních zdrojů. Výstupem byly nejen
pracovní listy, ale také kronika energií.
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Netradiční vyučování se
dostalo do zpráv TV Nova
27. dubna proběhly ve škole dvě
akce v rámci projektu Chraň svůj
svět, chraň svůj život. První se zúčastnili žáci 4. ročníku a ta druhá byla
určena pro sedmáky.
Čtvrťáci se zabývali tématem Požáry. Prezentaci vedli Lukáš Hutta
a Veronika Krajsová z Hasičského
záchranného sboru Karlovarského
kraje. „Žáci se seznámili s riziky vzniku požáru, řekli si, k jakým úrazům
může při požárech dojít a jaké jsou
způsoby ochrany. Prezentace byla
připravena na interaktivní tabuli,“
řekla mi paní učitelka Zdeňka Nováková, která se projektu zúčastnila se
svojí třídou. Její děti se dokonce staly
i „mediálními hvězdami“.
„Na druhou hodinu totiž přijel reportér František Nyklas z TV Nova
a z průběhu akce natočil krátký zá-

znam. Diváci ho mohli vidět 29. dubna v odpoledních zprávách,“ doplnila
paní učitelka.
Tématem pro 7. B byl terorismus.
„Začali jsme brainstormingem, kdy
jsme společně vymezili pojem terorismus. Pak jsme pracovali se slovníky.
Žáci si vyhledali daný pojem a zjistili,
jak jeho význam vymezuje právě slovník,“ seznámila mě s náplní práce
paní učitelka Alena Zichová.
I sedmáci pracovali na interaktivní
tabuli a na závěr ověřili své znalosti
v připravených testech.
„Program je pro děti zajímavý svou
formou. Je jen škoda, že po skončení
jednotlivých částí nejsou zařazeny
úkoly na ověření pochopení informací. Děti by tak měly možnost více
se zapojit a udržet pozornost,“ zhodnotila závěrem paní učitelka Zichová.

Literární soutěže: Máme Tradice letos pokračovala
se zase čím pochlubit
I letos se společně s literárně-jazykovým seminářem účastníme různých
literárních soutěží. A opět sklízíme
úspěchy, kterými je dobré se pochlubit.
V únoru vyhlásil Dům dětí a mládeže Habartov soutěž Kouzelná čeština. Úkolem bylo napsat text, v němž
všechna slova budou začínat stejným
písmenem. Žáci ze semináře se zúčastnili téměř všichni, pracovali ve skupinách, dvojicích nebo trojicích, a vznikla
vskutku zajímavá dílka.
Ocenila to i paní ředitelka domu dětí
a rozhodla se, že všechny práce odmění. Kalendář a různé sladkosti dostali:
Katka Nývltová, Tereza Svobodová,
Sandra Šubertová, Eliška Krohová,
Pavel Wýstrach, Dan Čepelák, Vašek
Dragoun, Šárka Schnebergerová, Klára Picková, Martina Hlawsová, Iveta
Nováková, Veronika Tučková, Míša Ša-

Vloni žáci 2. stupně společně s některými
učiteli zorganizovali školní ples
fránková a Sára Gerstnerová.
Stejně jako v loňském roce, i letos a moc se povedl.
Tradice letos pokračovala Květinojsme se zapojili do soutěže Městské
vým
plesem. V pátek 14. května se třída
knihovny Loket Jakou barvu má svět?
Děti tvořily básničky, psaly úvahy, 7. B proměnila v taneční sál, vyzdobený
příběhy a ve všem figurovaly barvy. květinami. Odpoledne do 16.30 se zde
Knihovna už jednotlivé příspěvky vy- sešli všichni ti, kteří se chtěli společenhodnotila a ve středu 12. května pro- sky pobavit a zatančit si a od organizáběhlo vyhlášení a veřejné čtení. 1. místo torů si zakoupili včas vstupenky.
„Vstup na ples byl podmíněn spozískal se svojí básní Pavel Wýstrach,
druhá byla úvaha o černých myšlen- lečenským oblečením a vybraným
kách, které má Lucka Nováková. A 3. chováním,“ upřesnila paní učitelka
místo patřilo dvojici Sandra Šubertová Alena Zichová, jedna z dospělých ora Eliška Krohová, které zkoumaly, jak ganizátorek. Ples měl samozřejmě svůj
to mají s barvičkami psi. Doplnila je program. „Samozřejmě se tančilo, proMíša Šafránková s úvahou o tom, jaké běhly soutěže v párech, byla připravena
tombola a na závěr i ukázka latinskoto je být barvoslepý.
Všem úspěšným literátům moc blaho- amerických tanců v podání Jana Ondepřeju a všem účastníkům letošního se- ra a jeho partnerky,“ dozvěděla jsem se
mináře děkuji, že píšou, že moc hezky něco více o programu. Bylo také možné
píšou. Kéž jim to vydrží!
něco popít a pojíst z připraveného ob-

čerstvení. A výtěžek tomboly? „Za ten
organizátoři koupí krmivo a dobrůtky
pro pejsky z některého z blízkých útulků,“ vyzdvihla na závěr paní učitelka
fakt, že ples nebyl určen jen pro zábavu,
ale přinese i užitek.
I letošní ples se povedl. Velkou zásluhu na podařené akci mají ti, kdo
ho dlouhé týdny připravovali - Tereza
Svobodová, Pavla Meszárosová, Lucka
Leopoldová, Patrik Heinrich, Zdeněk
Dvořák, Sára Gerstnerová, učitelky
Alena Zichová, Gabriela Putzová, Marta Kupčíková, ale samozřejmě i ti, kdo
se na pár hodin proměnili v téměř dospělé mladé dámy a mladé muže.
Ve společenském oblečení jim to moc
slušelo a i to jejich chování a vyjadřování bylo najednou tak nějak - jiné. Jen víc
takových příležitostí. Tak snad za rok ji
budou mít i další žáci.
Mgr. Lucie Žippaiová

křižovatkách. Všechno si děti procvičily
na interaktivní tabuli,“ řekla učitelka.
Pak si dopravním hřišti na kolech a koloběžkách žáci vyzkoušeli, jak umějí teorii přenést do praxe. Snad na silnicích
všechny nabyté poznatky zúročí.

kem je opět provázeli Bob a Bobek, náplň setkání byla jarní. „Povídali jsme
si o jarních kytičkách, děti se naučily
básničku o konvalince a z vytrhávaného papíru si nalepily květinu,“ popsala
paní učitelka. Také jsme si společně
povídali o domácích zvířátkách, děti
hledaly samce, samici a mládě a počítaly králíkům knoflíky. „Příště už je Bob
a Bobek zavedou na posledního Školáčka, kde se bude i odměňovat,“ láká
budoucí školáky paní učitelka Herdová.

krátce
Mladí policisté

Dopravní výchova

Už několikrát se děti z 1. stupně mohly vyzkoušet práci policistů. Tentokrát
si 5. května mladý policejní potěr vzali
na starost policisté z obvodního oddělení v Lokti pan Volný a pan Lehký. Děti
pomáhaly při silniční kontrole. Správné
řidiče, a těch byla většina, odměňovaly
obrázkem policisty s kytičkou. Nebály
se ale ani vytknout nedostatky, za ty dostal řidič obrázek pichlavého kaktusu,“
prozradila učitelka Eva Čudová.

Nastalo konečně jaro a hodně dětí
(a nejen dětí) se těšilo, až zase po zimě
vytáhnou kola. Ale je nutné trochu si
osvěžit i pravidla, která na silnicích platí. Také proto se 4. května paní učitelka
Zdeňka Nováková vypravila spolu se
svojí 4. třídou do DDM Sokolov na malou lekci dopravní výchovy. V teoretické
části si děti osvěžily dopravní předpisy.
„Byly zaměřené především na cyklistiku, dopravní značky a řešení situací na
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Školáček
Učitelky 1. stupně 10. května přivítaly
budoucí prvňáčky. Konal se již předposlední Školáček. „Tentokrát děti přišly
samy, bez rodičů,“ dozvěděla jsem se
od paní učitelky Evy Herdové. Školáč-
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kultura
Žáci loketské ZUŠ absolvovali
třídenní soustředění v Bečově

Ve dnech 29. dubna až 2. května 2010
se uskutečnilo čtyřdenní soustředění
žáků tanečního a hudebního oboru v nedalekém Bečově nad Teplou. Celkový počet zúčastněných byl 52 dětí a pět dospělých (vedoucích).
Po dlouhé době se zde opět setkaly tanečnice z obou škol - z Horního Slavkova i z Lokte (naposledy na soustředění
v Benešovském Mlýně v roce 2007) pod
vedením Lucie Krajnikovičové a Veroniky Müllerové. Letos je také doprovázeli
houslisté pod vedením Jana Zapfa.
Soustředění jsme ihned po příjezdu
29. dubna zahájili oslavou Mezinárodního dne tance 2010. Celý program vyvrcholil několika krátkými tanečními
představeními a vypouštěním lampiónů. Druhý den byl ještě více nabitý než
ten předchozí. Pro děti byla připravena
soutěž o nejlepší čarodějnický kostým,
opékání buřtů, pálení čarodějnice, kterou si děti samy vyrobily, a také pekelný
mejdan s „opravdovým“ DJ. V sobotu

jsme navštívili bečovský hrad a zámek.
Den jsme zakončili malou přehlídkou
toho, co jsme všechno za ty tři dny zvládli, a pyžamovou párty. A už přišla neděle,
den odjezdu.
Kromě těchto „specialit“ měly děti
pevný program plný tanečních seminářů, tréninků, vycházek do nádherné
okolní přírody a také promítání filmů na
obřím plátně. Muzikanti hráli, až se jim
od smyčců kouřilo, a všechny děti se zapojovaly do her a soutěží.
Ptáte se, jak jsme tohle všechno mohli za těch pár dní stihnout? Také nevím
jak... Ale stihli! My,učitelé, přijeli domů
naprosto vyřízeni a děti nadšeny! A tak
by to asi mělo být.
Touto cestou bych také chtěla poděkovat svým kolegům za „plné“ nasazení, dětem za to, že byly jednoduše báječné a vytvořily společně „super partu“,
a Vám, milí rodiče, za důvěru, se kterou
jste nám Vaše děti svěřili!
Za ZUŠ Veronika Millerová

Pozvánka na výstavu
Galerie Cafe - Jitky Hlavsové zve na výstavu

Vladimíra Jiránka a Tomáše Hřivnáče
Vladimír Jiránek se narodil 6. června 1938 v Hradci Králové a vystudoval novinářství na filozofické fakultě pražské Univerzity Karlovy. Celý život je kreslířem
a karikaturistou na volné noze. Spolupracoval s řadou časopisů.Vytvořil několik
krátkých filmů které byly mnohokrát oceněny na filmových soutěžích. Pro televizi
připravil večerníčky Bob a Bobek - králíci z klobouku a Pat a Mat.
Tomáš Hřivnáč -se narodil 1. listopadu 1959 v Praze. Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze (1979). Od roku 1999 je členem Sdružení českých
umělců grafiků Hollar. Věnuje se především volné grafice, nejčastěji suché jehle.
Stejně tak se vysloví často v lehkém akvarelu a společným jmenovatelem prací je
smysl pro kresbu a její možnosti.

Výstava trvá do 31. 7. 2010, návštěvní doba na

www.galerieloket.eu

A pořád se něco hraje...
Tento hudební pořad zavítal do Lokte už
podruhé. I tentokrát si Daniel Kubica připravil dvě vystoupení.
Pro 1. stupeň byly připraveny filmové melodie z pohádek. Děti si poslechly například známou Statistiku nebo písně Hlupáku, najdu tě či Buráky. Pobroukávat spolu se zpěvákem si nemusely jen
na židlích v sále. „Jednotliví zástupci tříd
si dokonce vyzkoušeli zpívat i do mikrofonu,“ řekla mi paní učitelka Eva Herdová. Kdo konkrétně našel odvahu předstoupit před své spolužáky? „Z 2. A to byl
Ríša Šálka s písničkou Dú kravičky, dú, ze
3. třídy Šimon Pošta a Honzík Hlavsa zazpívali, že Káča našla ptáče. Ani holky se
nedaly zahanbit. Adélka Pavelková, Kačka Riegerová a Štěpka Potůčková ze 4. třídy přidaly Chválím tě, země má,“ uvedla
dále paní učitelka.

Pořad se všem moc líbil. „Nejvíc nás
potěšilo, že nám chválili, jak máme na 1.
stupni hodné děti,“ uzavřela paní učitelka.
Žáky 2. stupně čekalo zpívání v rytmu folku. I oni se mohli připojit a zpívat
a nutno podotknout, že se nedali dvakrát
pobízet. Zhruba hodinu tak Rytířský sál
duněl sborovým zpěvem písní Jarka Nohavici, skupin Hop trop, Kamelot nebo
Fleret.
Také starším byla hozena nabídka zkusit
si zazpívat do mikrofonu přímo na pódiu.
Odvahu našla dívka - Katka Oravová ze 7.
B. Zazpívala úžasně Červenou řeku a právem sklidila obrovský aplaus všech v sále.
I „druhostupňáci“ se chovali, jak jim
káže dobrý mrav, tudíž i oni byli pochváleni interpretem na pódiu. Jó, loketské děti,
když chtějí…

Proč

Otevírací doby
památek
v Lokti
Hrad Loket
denně 9.00-17.00

 rozhodujete se pro smysluplnou
investici do vašeho bydlení?
je správná volba
 okno
s trojsklem izoluje jako
cihlová stěna tloušťky 1100mm
 6 komor, ani méně ani více

Kostel sv. Václava
denně 9.00-17.00
Černá věž
St-Ne 11.00-17.00
Galerie Café
St-Ne 14.00-18.00

VÁ Š N E J B L I Ž Š Í V Ý R O B C E
Kalibra Nova, Hroznětínská 183
Karlovy Vary - Otovice, 362 32
Tel.: 353 505 515, www.kalibra.cz
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Expozice knižní vazby
Po 10.00-18.00
Út-Čt 12.00-18.00
So, Ne 10.00-17.00
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Aktuální informace, on-line katalog,
čtenářské konto, informace o knižních
novinkách, fotogalerii hledejte na webových stránkách knihovny! Staňte
se fanoušky našeho nového profilu na
Facebooku (je přístupný z našich www
stránek).

Kontakty
Adresa: T. G. Masaryka 1, 357 33 Loket
Telefin: 352 684 229
E-mail: knihovna@mkloket.cz

www.mkloket.cz
Půjčovní doba
(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

Provozní doba o prázdninách
(1. 7. - 22. 8. 2010)
Upozorňujeme naše čtenáře a návštěvníky na změnu provozní doby
knihovny a expozice umělecké knižní
vazby během letních prázdnin.
Pondělí zavřeno
Úterý
zavřeno
Středa 10.00-17.00
Čtvrtek 10.00-17.00
Pátek
zavřeno
Sobota 10.00-12.00, 13.00-17.00
Neděle 10.00-12.00, 13.00-17.00

Přejeme svým čtenářům hezké
prázdniny a pohodové čtení!

Akce v knihovně
do 20. 6. 2010

Půvaby a tajemství klementinských
rukopisů 13.-14. století

Putovní výstava Národní knihovny ČR. Až do 20.6. má veřejnost jedinečnou možnost shlédnout v Městské knihovně Loket vzácné rukopisy a tisky
uložené v trezorech Klementina, jako jsou Sedlecký antifonář, Pasionál
Abatyše Kunhuty, Pontifikál Renaulda z Baru, Velislavova bible, pařížský
zlomek latinského překladu a česká verze Dalimilovy kroniky. Vstup volný.

18. 6. 2010 od 14.00 hod.

Bleší trh

Děti i dospělí si mohou na náměstí (kolem Trojičního sloupu a kolem horní kašny) rozbalit svůj stánek a potom už jen prodávat, směňovat, smlouvat, nabízet a vychvalovat své zboží (hračky, knížky, sbírky a další lapače
prachu). Vítáni v tomto chumlu jsou i pouliční kejklíři, muzikanti, malíři,
herci, břichomluvci, tanečníci a další, kteří své umění za drobný peníz do
klobouku sebraný, předvádět odhodláni jsou.

22. 6.-25. 7., atrium knihovny, vernisáž 22. 6. v 17.00

Nová souprava na opravu duší
Výstava skulptur Petra Štecha z keramiky, kovu a dřeva.

25. 6. 2010 od 19.00 hod., dvůr za lékárnou - Staveňák

Večerníčková slavnost

Zveme všechny příznivce Večerníčků na tradiční Velkou večerníčkovou
slavnost. Tentokrát se můžete těšit na „lesní pohádku” od loketských lesníků. Děti i dospělí mohou tedy na slavnost přijít v kostýmu lesního zvířátka,
stromu, myslivce - prostě všeho, co má vazbu k lesu. Během večera bude
z nominací vybrán Čtenář roku 2010 a loketští prvňáčci obdrží svoji exkluzivní Knihu pro prvňáčka. Potisk triček, která si sami přinesete a občerstvení zajištěny! Přineste si lampiony, na závěr slavnosti se projdeme se světly
ke hradu, možná tam vzbudíme strašidla. Těšíme se na vás!

Každé úterý v 18.00 hod.

Večery s knihou knih
1. 6. - Nejdivnější večeře, 15. 6. - Charisma s úroky. Přednáší Tomáš Kábrt
z České biblické společnosti. Vstup volný, bibli s sebou.

Výsledky soutěže „Kde končí svět 2009-2010“
Do celostátního projektu Klubu dětských knihoven
ČR “Kde končí svět 2010” na
téma “Jakou barvu má svět?”
se jako jediná v Karlovarském
kraji zapojila naše knihovna.
Oslovili jsme učitelky loketské MŠ a ZŠ, které se se svými

WWW.LOKET.CZ

žáky ochotně pustily do práce.
2. místo: žáci 1. třídy ZŠ pod
Jak už bylo naznačeno vedením p. uč. Petry Lillové
v úvodu, letošním tématem
Téma: Na zemi žijí děti s růzbyly barvy. Soutěžilo se v ně- nou barvou pleti.
kolika kategoriích (literární,
3. místo: děti MŠ-Sportovní
výtvarné a literárně-výtvarné) pod vedením p. uč. Růženy
a zúčastnit se mohli jednotliv- Vaňkové
ci i skupiny.
Téma: Leporelo „Pohádková
Soutěžní práce se v knihov- postava s barvou ve jméně”.
ně sešly opravdu rozmanité
Zvláštní ocenění: děti z 2. B
a díky nim vznikla krásná vý- ZŠ pod vedením p. uč. Mgr.
stava, kterou si bylo možné Evy Herdové za výbornou
do konce května prohlédnout spolupráci na přípravě a realizaci tématu
v dětském oddělení.
Téma: Na zemi žijí děti s růzOceněné práce v jednotlinou barvou pleti.
vých kategoriích:
Výtvarné práce - MŠ
1. místo: Vojta Panáček
Literárně-výtvarné skupino2. místo: Lenička Ungrová
vé práce
3. místo: Terezka Šťastná
1. místo: žáci 2. A ZŠ pod
Výtvarné práce - ZŠ
vedením p. uč. Evy Čudové
1. místo: Káťa Riegerová
Téma: Zelená je barva trávy,
2. místo: Adam Potůček
modrá zase moře

Literární práce
Žáci 2. stupně ZŠ (7., 8., 9.
třída - literární seminář) pod
vedením p. uč. Mgr. Lucie
Žippaiové
1. místo: Pavel Wýstrach
2. místo: Lucie Nováková
3. místo: Míša Šafránková

3. místo: Sandra Šubertová,
Eliška Krohová
Žáci 1. stupně ZŠ (3. a 4.
třída)
1. místo: Šimon Pošta
2. místo: Marek Vincíbr
3. místo: Adéla Hajná
3. místo: Tadeáš Hloucha
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Eurookno - New Form 88 De Luxe
• stavební hloubka 88 mm
• celkový součinitel prostupu tepla
prvkem Uw = 1,0 W/m2K
Plastová okno - proﬁl Trocal 88+
(se středovým těsněním)

• stavební hloubka 88 mm
• 6-ti komorový systém
• nejlepší tepelná izolace na trhu
Uf = 1,0 - 0,78 W/m2K

40%

SLEVA

Splnění všech
požadavků pro
nízkoenergetické
pasivní stavby
Botanická 6, Dalovice, tel.: 355 328 030, www.stavebnivyplne.cz




















Od dubna diskotéky



pouze v pátek. Soboty 
 budou otevřeny pouze



pro soukromé akce,


 firemní večírky, oslavy, 


 společenské zábavy atd... 




V případě zájmu


informace na baru




music clubu ELBOW


a nebo na tel. čísle




774588494.


 Pronájem sálu ZDARMA. 




ODDLUŽENÍ
ve splátkách

ZDARMA poradíme jak se oddlužit
formou splátek a při splnění podmínek
garantujeme 100% úspěšnost
v rámci soudního jednání.
Tel.: 605 814 218
777 990 392
Chcete, aby o Vás zákazníci věděli?
Chcete být vidět? Inzerujte u nás!
1 celá strana černobílá
1 celá strana barevná (zadní strana)
1/2 strany
1/4 strany
1/8 strany

1 300 Kč
3 500 Kč
700 Kč
500 Kč
250 Kč

Informace na tel. 354 597 403, 739 544 445, e-mail: info@zurnalmedia.cz
Uzávěrka inzerce je do 13. dne v měsíci.
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