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Sbírky historických pohlednic jsou chloubou nejednoho loketského patriota.
Na stránkách loketského okrašlovacího spolku (www.okraslok.cz) si můžete prohlédnout výběr ze sbírky pana Karla Horčičky. Pohlednice určitě stojí za zhlédnutí.
(red)

Uzávěrka příspěvků

a pletení pomlázek
na statku Bernard
v Královském Poříčí
Jako již v minulých letech i tento
rok, v sobotu 27. 3. 2010, ukazovali
skauti a skautky z Lokte všem návštěvníkům Velikonočních trhů statku
Bernard v Královském Poříčí, jak se
pletou pomlázky. Někteří návštěvníci, děti i dospělí, si vyzkoušeli uplést
svou vlastní pomlázku, kterou si poté
odnesli domů. Během této akce jsme
se také zapojili do charitativní sbírky
„Pomozte dětem – Skautské velikonoční kuřátko“. Na této charitativní
akci jsme během jednoho dne vybrali
částku 2147 Kč, která byla následně
odeslána na bankovní účet Nadace
rozvoje
občanské
společnosti. Je to
bohužel trochu méně
peněz než v minulých
letech. Jedním z důvodů bude asi také to, že
letos nepřálo Velikonočním trhům počasí.

na červen 21. května 2010

Příspěvky posílejte na adresu redakce: Ing. Vladimír Štechr, TGM 1, 357 33
Loket nebo elektronickou poštou:
listy@loket.cz.
Rukopisy je možno nechat v obálce s označením „Pro Loketské listy“ do
uvedeného termínu uzávěrky v Městské
knihovně, TGM 1.
Inzerci v Loketských listech sjednávejte na finančním odboru MÚ Loket u
paní Houškové.
Ceny za inzerci v Loketských listech
1 stránka        1200,- Kč
1/2 stránky      600,- Kč
1/4 stránky      300,- Kč
1/8 stránky      150,- Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH 20%
První inzerát loketských podnikatelů zdarma.

Svoz objemného
odpadu – hromádky.
V uplynulém měsíci přistoupilo
Město Loket k alternativnímu řešení svozu objemných odpadů formou
tzv. hromádek. Tento způsob svozu
je běžně praktikován v sousedním
Německu a rovněž v některých městech našeho regionu. Zdůvodnění tohoto způsobu svozu, zejména
adresnost odpadu a rovněž cenu
služby, jsem popsal v minulém čísle LL. Dnes je na řadě vyhodnocení.
Přiznávám se, že jsem se obával
chaosu a nepořádku v ulicích, pramenícího ze setrvačného chování
každého z nás. V této věci jsem byl
příjemně překvapen, neboť akce
proběhla celkem v poklidu. Množství
odpadu, který neměl být vyskladněn
na svozových místech (pneumatiky,
pračky) bylo mnohem menší, než jsem
očekával, a vše bylo během dvou dnů
uklizeno. Chci proto poděkovat nejen
za profesionálně odvedenou práci

dětem“

svozové služby firmě Marius Pedersen, ale (a to nedělám často) hlavně
vám, spoluobčanům.   Hlavním argumentem kritiků tohoto způsobu svozu
bylo, že „u nás to nemůže fungovat“,
Němci jsou pořádkumilovnější. A vida.
Druhým plusem je celková cena
služby – 34 000,-Kč. Z této ceny lze
dedukovat, že můžeme svoz dělat v
případě potřeby i třikrát do roka a
stále budeme na polovině předpokládaných – rozpočtovaných nákladů.
Situace v oblasti komunálních odpadů
se bude ještě několik týdnů dolaďovat. Pokusím se již do příštího vydání
LL zařadit ucelený popis tak, abychom
v každé situaci věděli „kam s čím“.  
J. Hlavsa – starosta

Goethovské
putování ke Svatošským skalám
Klub přátel města Lokte a Illertissenu, (který použil myšlenku jednoho kreativního člena a nazývá se
počínaje dubnem 2010 Společnost
Lokertissen) by Vás tímto rád pozval
na Goethovské putování ke Svatošským skalám, které se uskuteční
v sobotu 22. května 2010.
Konkrétní program akce se právě utváří, ale již samotná procházka
s nádhernými pohledy do údolí Ohře,
krátká úvodní přednáška osoby
navýsost povolané, literární zastavení pod širým nebem či závěrečný

Naše účinkování na této akci se návštěvníkům líbilo a proto se i my těšíme
na další podobnou akci.
skautské středisko Jitřenka Loket
http://skaut-loket.wz.cz

piknik, by mohly zpříjemnit květnový
čas.
Bližší informace budou na internetových stránkách města Lokte a na
stránkách městské knihovny.
Za Společnost Lokertissen, Jana
Motlíková, předseda spolku

... RADNICE INFORMUJE / MŠ ...

Správní rada MAS Sokolovsko o.p.s. schválila
Harmonogram administrace 2. Výzvy SPL pro rok 2010….
Dne 7. dubna 2010 se sešla na svém řádném zasedání Správní rada MAS
Sokolovsko a schválila
Harmonogram příjmu, kontroly a výběru projektů v rámci 2. Výzvy SPL,
na základě které bude vyplaceno v letošním roce podobně jako v loňském
roce téměř 20 mil. Kč. Jedná se o prostředky z tzv. velkého Leadru, vyčleněné
Státním zemědělským intervenčním fondem do programu rozvoje venkova.
V první řadě bude MAS Sokolovsko realizovat školení pro potencionální žadatele s cílem přispět ke kvalitě předkládaných projektů. Bude také
poskytována pravidelná asistence, monitoring, kontrola a vyhodnocení.    Informační seminář pro žadatele o dotaci se uskuteční dne 26. dubna
2010 od 15 hodin v zasedací místnosti statku Bernard v Královském Poříčí.
Priority, v nichž budou mít potencionální žadatelé na výběr realizovat své projekty,  jsou rozděleny do 5 okruhů v tzv. Fichích, které zájemci najdou na webových stránkách MAS Sokolovsko  na adrese www.mas-sokolovsko.eu.  Jedná se
o oblast diverzifikace zemědělství, podpory drobného podnikání na venkově,
venkovského cestovního ruchu, zlepšení kvality života na venkově, ochranu a
rozvoj kulturního dědictví, vzdělávání a rozšiřování znalostí místních obyvatel.
Po schválení na RO SZIF bude vyhlášená výzva v předpokládaném termínu 23. dubna 2010.  Lhůta pro podání žádostí bude od 20. do 26. května

2010. Na základě podání žádostí bude probíhat příjem a kontrola úplnosti, administrativní kontrola vč. informování žadatelů o výsledku. Na základě
výsledků z administrativní kontroly proběhne další příjem opravených či doplněných žádostí, tím bude celá administrativní kontrola ukončena a žadatelům
budou sděleny výsledky z dosavadního hodnocení. Žádosti budou předány
výběrové komisi, která sestaví tzv. long list – seznam žádostí s bodovým hodnocením. Dalším krokem bude zasedání programového výboru dne 21. června
2010, který sestaví tzv. short list – výběr žádostí k financování a výběr žádostí k odmítnutí. Short list bude v poslední fázi předán správní radě, která bude
schvalovat projekty k financování. Takto vybrané projekty budou předány k
definitivnímu schválení na SZIF a poté budou moci započít svou realizaci.
Výběr projektů bude probíhat transparentním způsobem, hlavní slovo ve výběru
projektů určených k financování mají výběrová komise a programový výbor MAS.
Veškeré dokumenty pro žadatele a pro příjemce budou zveřejněny především
na webových stránkách MAS (www.mas-sokolovsko.eu), dále pak ve spolupráci s obcemi na vývěsních tabulích a vyhlášením místních rozhlasů, popřípadě
osobním či e-mailovým kontaktem potencionálním žadatelům, dne 22. dubna
2010 pak v Sokolovském deníku.  
Zpracovala: Eliška Tegerová, administrátor SPL

Technické služby a jak dál
Vážení spoluobčané.
V minulém čísle listů jsem vás informoval o poměrně dramatických krocích, které učinilo zastupitelstvo města ve vztahu ke svému letitému partnerovi – společnosti MaSS s.r.o. a popsal jsem především právní důvody,
které nás k tomu vedly. Významnou částí sporu je však samozřejmě i část
ekonomická, protože o peníze, jak známo, jde vždy až na prvním místě.
Vleklá jednání s MaSS, která jsem absolvoval, skončila na jejich požadavku
o navýšení platby o přibližně 2 500 000,- Kč ročně. Při posuzování oprávněnosti
tohoto požadavku jsem požádal o spolupráci několik blízkých i vzdálenějších měst.
Srovnání nákladů na komunální služby, ke kterým jsem touto cestou dospěl, vyznělo pro naše město velmi nelichotivě. Zjednodušeně: „Akceptováním požadavku
MaSS na navýšení platby za příkazní smlouvu bychom se nákladově dostali na úroveň města s téměř 12 000 obyvateli a s 11 spádovými obcemi“! Tuto skutečnost
spolu s dalšími indiciemi nemohlo zastupitelstvo řešit jiným způsobem (i vzhledem k zákonným povinnostem - viz minulý příspěvek) než jednorázovým krokem
– výzvou k ukončení činnosti vyplývající z příkazní smlouvy. Další prohlubování
deficitu v běžném, ročním hospodaření města (bez investic) by již bylo neúnosné.
Výběrová řízení na jednotlivé okruhy činností probíhají. S výsledkem poptávky, tedy s vítěznými firmami i s finančním efektem, vás seznámím patrně již v
příštím čísle LL.  S jistými úspornými opatřeními však mohu předstoupit již nyní.
Jsou to opatření spočívající ve využití dotovaných pracovních míst, konkrétně:
a) nezaměstnaných lidí evidovaných ÚP, jejichž mzdu včetně sociálního
a zdravotního pojištění hradí zmíněný úřad práce za předpokladu, že
budou provádět tzv. veřejně prospěšné práce (VPP), což jsou prakticky
veškeré, dlouhodobě zanedbávané, udržovací práce na majetku města.
Tuto službu (6 zaměstnanců) nám zprostředkovává firma ELESTA z toho
důvodu, že společnost MaSS neměla o zmíněné pracovníky
zájem. (Neexistuje jiný důvod než ten, že firma ELESTA, na rozdíl
od společnosti MaSS, ochotu projevila. Nejedná se o žádný ko
plot, nicméně tvůrci konspiračních teorií nechť se vyřádí). Kompletní
náklady na takto vedené zaměstnance jsou samozřejmě pouhým  zlomkem
normálních
mzdových
nákladů
a
po
několik
měsíční
zkušenosti
si
troufám
tvrdit,
že
pracovní
výkon těchto zaměstnanců ční nad dosavadním standardem.
b) dlouhodobě nezaměstnaných lidí pobírajících sociální dávky. Na
Lokti se jedná o cca 30 lidí, kteří si za předpokladu, že odpracují
32 hod. měsíčně, mohou přilepšit o zhruba 1 300,- Kč.   Průměrně
by se tak mohlo v ulicích města pohybovat (zejména zametat, hrabat

c)

a čistit)  4-5 lidí s šestihodinovým pracovním úvazkem. Tuto službu nám
bude zprostředkovávat vedoucí technických služeb N. Sedlo,
kde dodnes tito Lokeťáci uklízí, a to ze stejného důvodu
jako výše – MaSS neprojevila o tyto lidi zájem.
odsouzených lidí s alternativními tresty – povinností odpracovat
x hodin veřejně prospěšných prací. Tuto službu připravujeme.
Sečteno a podtrženo:

Od 3. 5. tohoto roku se bude na zvelebování našeho města podílet (mimo
zaměstnanců firem na specializované okruhy TS) přibližně deset pracovníků.
Jsem přesvědčen, že to na jeho vizáži bude znát. Celkovou finanční úsporu na
mzdových nákladech za jeden rok využívání těchto služeb si každý gramotný
občan spočítá sám. Do historie nemá smysl se vracet, ale při vyčíslování celkových úspor je důležité si uvědomit, že příkazní smlouva byla uzavřena do r. 2019.
Řečnická otázka (poučení) na závěr. Jakou sílu má čtyřletý mandát starosty
(zastupitelstva) proti dvacetipětiletému mandátu jednatele soukromé společnosti MaSS?
Jaroslav Hlavsa - starosta

Ze života MATEŘSKÉ školy
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Zápis dětí do mateřské školy
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2010/2011
se koná v úterý dne 26. 5. 2010 od 9.00 hod. do 14.00 hod.
v budově mateřské školy na Tyršově náměstí.
Při zápisu je nutné vzít dítě s sebou, předložit rodný list dítěte
a občanský průkaz rodiče.
Vlasta Seidlová, ředitelka školy

Stanovení přijímacích kritérií pro školní rok 2010/2011
V souladu s § 34 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) ve
znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji následující kritéria, podle
kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými

... ZUŠ / Z KNIHOVNY...
Aktuální informace, on-line katalog, čtenářské konto, informace o knižních novinkách, fotogalerii hledejte na webových
stránkách knihovny!

zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí
pro mateřskou školu.
1. Dosažení věku dítěte v období od 1. 9. do 31. 8. následujícího kalen     dářního roku.
2. Trvalý pobyt v obci.
3. Zaměstnanost rodičů.
4. Délka docházky dítěte.
5. Doba doručení potvrzení o očkování dítěte (EL).
6. V MŠ se vzdělává další sourozenec.
7. Pokud splní uvedená kriteria více žadatelů, ponechává si ředitelka
školy konečné rozhodnutí na vlastním uvážení.
Při rozhodování přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské
škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých
kritérií v uvedeném pořadí pod čísly 1 až 7.

Půjčovní doba
(dospělí, děti, uživatelé internetu a návštěvníci expozice knižní vazby)
Pondělí  10.00 - 18.00
Úterý, středa, čtvrtek  12.00 - 18.00
Pátek  zavřeno
Sobota, neděle  10.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Adresa   T.G. Masaryka 1 , 357 33   Loket
Telefon   352 684 229
Email  knihovna@mkloket.cz
www.mkloket.cz

Vlasta Seidlová, ředitelka školy

Ohlédnutí za Nocí s Andersenem 2010

ZUŠ

Naše škola byla letos již po deváté
pořadatelem » Krajské postupové
přehlídky dětských skupin scénického tance. «
Ta se konala 26. 3. 2010 v divadelním sále Městského kulturního střediska v
Horním Slavkově.
Vyhodnocený soubor z této přehlídky postupuje do 27. celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře.
Do letošního ročníku se přihlásilo 8 souborů z Karlovarského kraje a předvedeno bylo 15 choreografií. Do prostor MěKS se tak v tento den sjelo celkem
134 dětí, vedoucí souborů a zároveň choreografky a pedagogický dohled.
Vlastní program zahájila starostka města Horní Slavkov, paní Mgr. Jana Vildumetzová. Popřála všem zúčastněným úspěch a štěstí a pak se již „jelo na ostro“.
A zde jsou již výsledky letošního ročníku:
Přímý postup - ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, „Jarní vody“, choreografie Petra Blau
1. návrh na postup – ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, „Zimní den“, choreografie
Pavla Šemberová
2. návrh na postup – ZUŠ Chodov, „Malé modré tanečnice“, choreografie
Karin Donátová
Dále bylo jednotlivým souborům uděleno celkem 11 ocenění.
Uspořádáním přehlídky byla naše škola pověřena Ministerstvem kultury ČR a Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu
NIPOS-ARTAMA Praha. Finančně se podíleli: Ministerstvo kultury ČR, NIPOSARTAMA Praha, Krajský úřad Karlovarského kraje a ZUŠ Horní Slavkov.
Za ZUŠ Zdeňka Čedíková

Noc s Andersenem vznikla v Knihovně B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti v roce 2000. Letos bylo „spacích“ míst
díky propagaci Klubu dětských knihoven
již přesně 905 a v Česku, na Slovensku,
ve Slovinsku a v Polsku se tak této akce
mohlo zúčastnit 31.256 dětí, k nimž musíme připočíst 9.984 dospělých knihovníků,
učitelů, herců, starostů, primátorů, policistů, hasičů, kastelánů, vedoucích, skautů,
pionýrů, lékařů, veterinářů, ohněstrůjců,
správců, školníků, kuchařek, pekařů, hvězdářů, ilustrátorů i spisovatelů.
V Městské knihovně Loket se konala
Noc s Andersenem již pošesté. Letos bylo
vybráno 19 nejpilnějších dětských čtenářů,
kteří od září 2009 přečetli nejvíce knih. Na
začátku večera byli nocležníci přivítáni v
Království Librínie samotnou královnou a jejími ministryněmi. Poté se početný
průvod odebral do parku ke stromu Pohádkovníku, který letos slaví již 5. výročí.
Královna přečetla strašidelnou pověst o litoměřickém katu a tím děti naladila na
hlavní dobrodružství letošní Noci – po stopách posledního chebského kata Karla
Hussa a jeho čaji dlouhověkosti.
Před vypuknutím velké pátrací hry se ale ještě v knihovně odehrála vědomostní soutěž MUDr.C, což je zároveň titul, který nyní může po celý rok používat
před svým jménem šest výherců. Po večeři, již tradičně zakončené lívancovými
hody, potrápil naše bránice pouliční herec Viktor Braunreiter se svou pohádkou
O veliké řepě.
Pak už ale Noc dospěla ke svému vrcholu. Děti nejdříve rozluštily zašlý list ze
staré loketské kroniky a poté vyzbrojeny baterkami pátraly v temných zákoutích
města po odkazech Karla Hussa. Katův deník a mapa byly nalezeny ve špatně
osvětlené Černé věži, další stopy nás postupně zavedly ke sloupu Nejsvětější trojice, ke kašně, kostelu a Morovému sloupu. Nalezené indicie a stará mapa jednoznačně ukazovaly ke hradu. Po delším vyjednávání nás poněkud nevrlý kastelán
pustil do hradu, kde jsme v hradní lékárně skutečně objevili poklad – Hussův čaj
nesmrtelnosti z bylin trhaných na Šibeničním vrchu. Po nočním trmácení v chladu a dešti přišel opravdu vhod. Nocležníky však dobrodružství neunavilo natolik,
aby se nemohli zúčastnit
pyžamové noční přehlídky. A
ještě po přehlídce se dlouho
četlo, hrálo a povídalo.
Není divu, že se spáčům
po probdělé noci příliš vstávat nechtělo. Čekaly je však
ještě neodkladné povinnosti. Především bylo třeba napsat pozdravy významným
osobnostem, jako je dánská
královna, která nám loni
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... Z KNIHOVNY ...
poslala milý pozdrav, dále prezidentu České republiky, dánskému velvyslanci v
ČR a dalším. Potom se rozdávaly diplomy a dárky nejúspěšnějším MUDr.Cům
a majitelům nejpovedenější noční róby. Zkrátka nepřišli ani nejpilnější čtenáři,
kteří obdrželi knižní odměny. Poté se už účastníci vydali ke svým domovům a
Království Librínie se zase na rok zavřelo. Nezbývá, než si přát, aby příští ročník
byl ještě povedenější, než ten letošní.
Tato Noc s Andersenem se mohla uskutečnit také díky našim sponzorům a
dobrovolníkům. Děkujeme zejména panu Patriku Stangarovi z firmy Elesta Loket,
s.r.o. za finanční příspěvek, Viktoru Braunreiterovi za skvostné divadelní představení, které sehrál pro děti zcela zdarma, Hradu Loket za zapůjčení kostýmu a
umožnění přístupu do hradu v pozdní noční hodině, školní jídelně za zapůjčení
nádobí, Klárce Rozsypalové a její mamince za výtečný catering a v neposlední
řadě také rodičům dětí za podporu a sladkou snídani.

Jakou barvu má svět?

Už jsem čtenář – Kniha pro prvňáčka

Zveme vás k návštěvě herního klubu!

Naše knihovna se zapojila do 2. ročníku projektu vyhlášeného Národní pedagogickou knihovnou v Praze na podporu čtenářské gramotnosti s názvem „Už
jsem čtenář - Kniha pro prvňáčka“. Letošní ročník tohoto projektu byl zaměřen
na rozvoj čtenářské gramotnosti
dětí a podporu a motivaci rodičů
ke spolupráci na rozvoji dětského čtenářství. Dětem jsme se
snažili nabídnout kvalitní četbu a
probudit v nich zájem o literaturu a radost ze čtení. Skvělá byla
spolupráce s paní učitelkou 1.
ročníku Petrou Lillovou, se kterou
jsme připravovali tříměsíční program k tomuto projektu, i se všemi
dobrovolníky, kteří přišli dětem
číst: Jiřím Bauerem, Karlem Horčičkou, Gertou Míkovou, Kateřinou Nývltovou,
Jarmilou Sobotovou, Magdalénou Sochůrkovou, Terezou Svobodovou, Janem
Štěpánkem, Janem Zapfem a Lucií Žippaiovou. Děti si tak mohly užít společné čtení, besedy nejen o čtenářství s různými osobnostmi Lokte a spoustu
doprovodných aktivit, které se konaly ve škole i v knihovně. Věříme, že se jim
tento projekt líbil a byl přínosem nejen pro ně, ale i pro jejich rodiče. Každý z
prvňáčků obdrží na letošní Večerníčkové slavnosti knihu vydanou speciálně pro
tuto příležitost, to znamená, že ji nebude možné koupit volně v knihkupectví.

Kde končí svět?
Kde končí svět? je název projektu vyhlášeného Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), který letos vstoupil již do 7. ročníku s podtitulem
„Jakou barvu má svět?“. Jednotlivých etap se pravidelně zúčastňuje 100 až 120
veřejných knihoven v České republice a tisíce dětí, probíhají regionální či krajové přehlídky nejzajímavějších aktivit a setkání dětských čtenářů a doprovázejících knihovnic. Žáci mateřské a základní školy měli za úkol výtvarně či literárně
zpracovat téma: Jakou barvu má svět? Svět není černobílý a není jednoznačný
jako dobro a zlo, pravda a lež. Je různorodý, barevný a děti černé, žluté, bílé v
něm mohou zažít pestrá dobrodružství. Někdo miluje černý humor, jiný čte rád
červenou knihovnu. Jeden má rád Červenou Karkulku, druhému zčervenají tváře
vzrušením nad stránkami O Bílé Karolíně a Černé Karolíně, O Zlatovlásce či O
růžovém kocourovi. Srdečně zveme veřejnost na výstavu prací loketských dětí,
kterou bude možné shlédnout od 12.5.2010 do 30.5.2010 v dětském oddělení
Městské knihovny Loket.

Akce v knihovně

Půvaby a tajemství klementinských rukopisů 13.-14. stol.

28.4. -20. 6. 2010
Putovní výstava Národní knihovny
ČR. Až do 20. 6. bude mít 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.

12. 5. 2010 15.00
Všichni jsou zváni na slavnostní vernisáž výstavy výtvarných a literárních prací žáků mateřské a základní školy Loket zapojených do projektu Kde končí svět?
Výstavu bude možné shlédnout v dětském oddělení Městské knihovny Loket do
30.5.2010.

Čítárna pro děti 3 - 6 let

27. 5. 2010 16.00
Srdečně zveme děti s rodiči na květnové čtení, povídání a hraní, tentokrát na
téma „Vlaky a vláčky“.

29. 5. 2010 13.00
Poslední květnovou sobotu se v Městské knihovně Loket ve spolupráci s Klubem deskových her Horní Slavkov uskuteční velký herní turnaj. Osm nejaktivnějších členů Herního klubu nás bude reprezentovat ve stolních hrách Cink!, Pippo,
Twister a Trans Europa. Přijďte povzbudit soutěžící a zahrát si další stolní hry!

Večery s knihou knih

Přednáší Tomáš Kábrt z České biblické společnosti.
Vždy v úterý od 18.00. Vstup volný, Bibli s sebou.
4.5. Bůh Abrahamův, Izákův - Osobní jedinečnost jako pramen 		
svobody
18.5. Hlas na poušti - Největší z proroků a nejhlubší voda
1.6. Nejdivnější večeře
15.6. Charisma s úroky

Připravujeme

Bleší trh

18. 6. 2010 14.00
Děti i dospělí si mohou na náměstí rozbalit svůj stánek a potom už jen prodávat, směňovat, smlouvat, nabízet a vychvalovat své zboží (hračky, knížky, sbírky a
další lapače prachu).

Večerníčková slavnost

25. 6. 2010 19.00
Jste již zvědaví, kdo bude letos loketským dětem číst? Nechte se překvapit.
Kromě pohádky se můžete těšit na písničky z večerníčků, udělení titulu Čtenář
roku 2010 a slavnostní předání knihy malým školákům, kteří absolvovali projekt
Kniha pro prvňáčka. Podrobnosti se dozvíte v červnových Loketských listech.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
25. března se Marek Vincíbr ze
3. třídy zúčastnil se svým tatínkem
v Kynšperku nad Ohří okresního kola
Čtenářské soutěže. „Konkurence byla
veliká, soutěžilo 31 čtenářů,“ řekla
paní učitelka Šárka Flesarová. Marek
si na své vystoupení musel opravdu
počkat, takže nervy byly napjaté. „Ale
přišel, přečetl a zvítězil!“ pyšní se
výkonem svého žáka paní učitelka.
Pýchu paní učitelky naprosto chápeme a připojujeme se s blahopřáním.
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... ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ...
Ze života základní školy

» KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK

I v letošním školním roce se naše škola zúčastnila pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Soutěž je vyhlašována každoročně Mezinárodním pěveckým centrem Antonína Dvořáka a Základní školou a Základní uměleckou školou Karlovy Vary.
Krajské kolo se konalo již v únoru v Karlových Varech a paní učitelka Marta Kupčíková na něj
odjela se čtyřmi žáky naší školy. V kategorii A1 nás reprezentovali Šimon Pošta a Lucie Šreinová a v kategorii B Anna Křiklánová a Vanessa Spähnle. „Tyto dvě kategorie mají v krajském
kole za úkol předvést jednu národní píseň či zlidovělou a jednu libovolnou. Zpívání zpaměti je
podmínkou a všichni soutěžící zpívají bez použití mikrofonu,“ upřesnila pravidla soutěže paní
učitelka Kupčíková.
V krajském kole byl úspěšný Šimon Pošta ze 3. třídy, a postoupil tudíž do kola celostátního.
To se konalo 22. března rovněž v Karlových Varech a pravidla byla stejná jako v kole krajském.
Šimon vystoupil za hudebního doprovodu paní učitelky Kupčíkové. „Sice se neumístil, ale už
to, že se dostal do kola celostátního, je obrovský úspěch,“ pochválila Šimona paní učitelka.
Nemůžu než souhlasit. Šimonovi všichni moc blahopřejeme k pěknému umístění v krajském
kole i postupu do kola celostátního, děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme, ať
mu to i nadále tak krásně zpívá.

» MATEMATICKÝ KLOKAN

V uplynulém období se žáci 2. – 9. ročníku zúčastnili soutěže Matematický klokan. Ta je
rozdělena do několika kategorií, základní školy se týkají čtyři: Cvrček (2. a 3. třída), Klokánek
(4. a 5. třída), Benjamín (6. a 7. třída) a Kadet (8. a 9. třída). „Ve všech kategoriích kromě
Cvrčka řeší soutěžící 24 úloh. Ty jsou rozděleny do tří skupin podle bodování. Soutěžící odpovídají zatržením nejvýše jedné z nabízených možností. Při řešení není dovoleno používat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu,“ osvětlil mi pravidla pan učitel František Křivánek.
A k pravidlům připojil počty účastníků v jednotlivých kategoriích a úspěšné řešitele. Tady jsou:
Cvrček: zúčastnilo se 59 žáků, úspěšnými řešiteli byli Jan Vrba, Jan Hlavsa a Marek Vincíbr.
Klokánek: 31 žáků, nejúspěšnější – Matyáš Vedral, Jan Flesar a Karolína Mašková. Benjamín:
48 účastníků, nejlepšími řešiteli byli Dominik Dolejší, Nikola Provazníková a Adéla Vitnerová.
Kadet: 44 řešitelů, nejúspěšnější – Pavel Rubáš, David Slavík, Jakub Vystrčil a Pavel Wýstrach.
Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a ostatním šikovným matematikům přejeme, aby i
oni byli příští rok mezi úspěšnými řešiteli.

» RECITAČNÍ SOUTĚŽ

V únoru proběhlo v loketské městské knihovně školní kolo recitační soutěže (informovali
jsme vás). Nejlepší recitátoři z 1. a 2. kategorie (2. – 5. třída) postoupili do kola okresního,
které se konalo 8. dubna na 2. základní škole v Sokolově. Konkrétně to byli: v 1. kategorii (2.
– 3. třída) – Lucie Šreinová (2. třída), Matěj Šneberk a Marie Rozsypalová (oba 3. třída) – a ve
2. kategorii (4. – 5. třída) – Káťa Riegerová (4. třída) a Vojta Lukeš (5. třída).
„Všichni soutěžící se velice snažili, ale konkurence byla veliká,“ dozvěděla jsem se od paní
učitelky Evy Čudové, která děti na soutěž doprovázela. „Loket přesto zabojoval. První přednášel Matěj Šneberk a ve své kategorii obsadil 1. místo,“ pochlubila se paní učitelka výkonem
svého svěřence.
První místo zaručilo Matějovi postup do kola krajského. To se konalo 16. dubna v Ostrově.
Byl tu však jeden malý problém. V tomto termínu byly děti z 1. stupně na škole v přírodě. Přesto
Matěj o svoji krajskou přehlídku nepřišel. Rodiče si ho na jeden den ze školandy ´vypůjčili´
a s Matějem do Ostrova odjeli. „I zde si vedl velmi dobře, získal zvláštní ocenění. Do celostátního kola jeho kategorie bohužel nepostupuje,“ pochválila Matěje paní učitelka Čudová.
Nevadí, že nepostupuje. Matějovi moc blahopřejeme k úspěchu v okresním i krajském kole. A
nejen jemu. I všem ostatním, kteří naši školu reprezentovali v kole okresním, blahopřejeme a
děkujeme za perfektně odvedené výkony.

» BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Do naší školy chodí nejen šikovní matematici, zpěváci či recitátoři, ale i biologové. Potvrdil
nám to 44. ročník Biologické olympiády, kterého se naši žáci zúčastnili. „Tématem letošního ročníku byli Ptáci vyskytující se na území České republiky,“ upřesnila paní učitelka Eva
Grosmanová.
13. dubna se na sokolovském gymnáziu konalo okresní kolo. Postoupit do něj mohli 3 nejúspěšnější řešitelé z kola školního. Těmi byli Jan Vaněk (ve školním kole, které se konalo
25.3., byl první), Anita Laubendorfová (2. místo) a Kamila Jarošová (3. místo). „Nakonec do
Sokolova odjel jen Jan Vaněk. Anitě ani Kamile se nechtělo plnit vstupní úkol,“ zalitovala paní
učitelka Grosmanová. „Jéňa si jako vstupní vybral úkol č. 3 – Péče o peří,“ doplnila.
Vstupní úkol se odevzdává komisi, která jej bodově ohodnotila. „V okresním kole pak museli
soutěžící ještě prokázat znalosti ve vědomostním testu, čekala je poznávačka rostlin a živočichů a laboratorní úkol,“ upřesnila paní učitelka Grosmanová náplň okresního kola. Celkem se
ho zúčastnilo 30 žáků, mezi nimiž se Honza opravdu neztratil. Skončil na 16. místě. Moc mu
blahopřejeme.

» SAGA AFRIKA

Povídali jsme si česky s africkými černochy. Pokud tohle prohlásí žák loketské
základní školy, věřte mu, nevymýšlí si. V úterý 30. března totiž do naší školy zavítali dva
černošští zástupci organizace Saga Afrika.
Připravili si pro děti program, jehož cílem
bylo seznámit žáky s africkou kulturou, zvyky, tamní flórou, faunou, folklorem, životem
v Africe. A protože oba žijí v Čechách už řadu

let, jejich čeština je víc než dobrá.
Nejprve jak žáci z 1. stupně, tak ti z druhého zhlédli ve škole dokumentární film na téma
Jihoafrická republika. Poté se vypravili do tělocvičny. Nejprve ti mladší a zhruba o dvě hodiny
později ti starší. V tělocvičně už na ně čekali oba zástupci organizace Saga Afrika. Nejprve formou
přednášky seznámili děti s historií, tradicemi, zvyklostmi a současností některých afrických zemí.
Poté se žáci mohli zeptat na cokoli, co je k danému tématu zajímalo. Po sérii otázek přišel na
řadu vědomostní test. Nejlepší řešitelé z 2. stupně obdrželi za správné odpovědi dokonce drobné
dárkové předměty z Afriky. Na závěr jsme se všichni nechali unášet africkými rytmy. Někteří žáci
(a paní učitelka Kupčíková) obdrželi originální africké bubínky a spolu s oběma přednášejícími
si všichni zazpívali jednoduché africké lidové písně, při nichž se doprovodili právě bubnováním.
Celý pořad všechny moc zaujal. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o životě v Africe, o jejích
obyvatelích i přírodě.

» PEER PROGRAM

…Pokud budeš mít jakýkoli problém, např. s kamarády, s neznámými lidmi, který se týká
Tebe, a bojíš se zeptat, obrať se na nás. Jsme Tví vrstevníci, tak se Ti pokusíme poradit.
Nemusíš se bát, Tvé jméno nikde zveřejňovat nebudeme, budeš v naprosté anonymitě. Pokud
si i přesto nejsi jistý, napiš svůj dotaz na kousek papíru a vlož jej do schránky důvěry…
Takto se prezentují naši peeři, kteří v letošním školním roce pracují pod vedením primární preventistky, paní učitelky Radky Jarošové. „Členové PEER programu se schází pravidelně
každý týden a připravují si své prezentace pro žáky 1. stupně,“ upřesňuje paní učitelka. S připravenými prezentacemi už stihli navštívit i některé
třídy. „Zatím to byly 2.B, 4. a 5. třída. Ještě nás
čeká 2.A a 3. třída. Tam zavítáme koncem dubna,
nebo počátkem května,“ dodává.
A jak starší žáci s dětmi pracují? „Formou her,
Brainstormingu či například práce ve skupinách řeší
společně různá témata. Kupříkladu Moje představy, Jak chránit své bezpečí, Já a moje vztahy. Učí
se vzájemně komunikovat. Jejich starší kamarádi
jim radí, co dělat v určitých situacích, na koho se
obrátit, pokud potřebují pomoci, jak se chovat při
setkání s cizími lidmi nebo třeba jak odmítat nebezpečné látky,“ hodnotí práci svých týmů paní
učitelka Jarošová.
Zkušenosti z této práce máme ve škole již bohaté. Peeři se zapojují do této činnosti rádi
a těší je, když se můžou svým malým kamarádům stát pomocníky nebo třeba i vzory. „Jedna
holčička ze čtvrté třídy mi namalovala obrázek,“ zářila nadšením Klára z deváté třídy. Tahle
věta a její výraz v té chvíli byly nejvýmluvnější a jenom doložily, že snažení peerů i paní učitelky
Jarošové má určitě smysl.

» ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Protože už leccos pamatuji, vzpomínám si také na to, jak jsme před lety pravidelně
vyjížděli dvakrát ročně na školy v přírodě. Tyto akce vzápětí skončily, ale naše paní učitelky
z 1. stupně se před třemi lety rozhodly, že je zkusí obnovit. Měly to už ale mnohem složitější.
Všechno si musely zařídit a zorganizovat naprosto samy. I pro děti se mnohé změnilo. Především finanční stránka. Dneska už jim nikdo školu v přírodě neplatí ani na ni nepřispívá. Je to
na jejich rodičích.
Přesto se ani paní učitelky, ani děti, ani rodiče nenechali odradit, a na ´školandu´ se
tudíž mohlo vyrazit. Paní učitelky vybraly objekt v Poustkách u Žihle a letos tam s dětmi vyrazily již potřetí. V termínu 12.4 – 21.4. tak 81 dětí z 1. – 5. třídy vyměnilo život rodinný za ten
školandový.
A určitě nelitovaly. Paní učitelky společně s vychovateli si pro ně připravili velmi bohatý
program. Jaký, to mi prozradila po návratu paní učitelka Eva Herdová: „Stavěli jsme domečky
v lese, učili se v lese orientovat, určovali azimut. Zažili jsme indiánský večer u táboráku, opékali jsme si buřtíky. Děti se zúčastnily maškarního reje, společenského večera, vyřádily se na
diskotéce. Podnikali jsme i výlety. Do Žihle, kde jsme nakoupili spoustu krásných dárečků, do
Rabštejna nad Střelou – nejmenšího městečka ve střední Evropě.
Vyšli jsme si do břidlicového lomu,
hodně dětí si přivezlo břidlici
v kufru i domů. Všem se moc líbila
i vycházka do Kamenného městečka nebo třeba praktická ukázka modelu lodě na rybníku, kterou
připravil pan vychovatel Přemek.
Pro děti byl připraven paměťový
závod, fáborkový závod, při němž
hledaly poklad, dále různé sportovní a atletické hry, promítání
filmu, lasser game. Předposlední
den dostaly za odměnu sladké
poháry v Novém Dvoře.“ Přestože se nebe na děti při odjezdu mračilo a seslalo jim i dešťové
kapky, na škole v přírodě se počasí umoudřilo, svítilo i sluníčko a všichni si mohli dnů na
školandě řádně užít. „Děti zažily spoustu dobrodružství, dozvěděly se něco více o sobě, o
kamarádství, jak si vycházet vstříc, jak si navzájem pomáhat a že je dobré umět se slušně
chovat,“ doplnila ke školandě paní učitelka Herdová.
Za dětmi se byla podívat i paní ředitelka. Závěrem by paní učitelka chtěla poděkovat
všem, kteří se spolu s ní na organizaci školy v přírodě podíleli: „Poděkování patří paní zdravotnici Radce Míkové za ošetřování menších bolístek. Dále všem vychovatelům za statečnost
– byli jimi pan Přemysl Šebesta, paní Růžena Dolinová a Věra Mondříková a pan Aleš Zemánek.
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... ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY / OHLASY ...
Poděkování patří i paním učitelkám – Petře Lillové, Šárce Flesarové, Evě Čudové a Zdeňce
Novákové. No a v neposlední řadě i rodičům za velké množství pohledů a dopisů.“
Letošní škola v přírodě už je tedy minulostí, ale: „Příští rok AHOJ s písničkou – Škola
v přírodě, prospívám v pohodě, jenom žádný strach, že se ustýskám. Škola v přírodě, nářek
pouštím po vodě, poprvé si sám postel ustýlám…,“ vzkazuje všem paní učitelka Eva Herdová.

» DEN ZEMĚ

V dubnu probíhá pravidelně nejen na naší škole Den Země. Žáky 2. stupně čeká
29.
dubna a já vás o něm budu informovat v příštím čísle Loketských listů. Pro děti z 1. stupně
proběhl právě na škole v přírodě.
Každá třída má v rámci tohoto dne splnit určité téma. „1. a 2. třída oslavovaly Den Země
výletem do lesa, pozorováním rostlin, stromů, zvířat – hlavně mravenců. Děti pracovaly ve
skupinách. Svá pozorování zaznamenávaly a kreslily les,“ informovala mě paní učitelka Eva
Herdová. Poté proběhla prezentace jednotlivých skupin a děti se v rámci Dne Země podílely i
na úklidu celého areálu školy v přírodě.
„3. třída se zaměřila na lidská sídla a obydlí a hlavně na ekologické bydlení,“ pokračovala paní učitelka v líčení průběhu Dne Země. Děti si prohlédly některé stavby například v Rabštejně, zkusily si vyrobit i svá obydlí v lese. „Vše vyhodnotily a zaznamenaly.
I ony se zúčastnily v rámci ekologické výchovy úklidu areálu školy v přírodě,“ doplnila.
Čtvrťáci a páťáci se věnovali vodě, vodním zdrojům a čistotě vody. „Vydali se společně k místnímu rybníku. Jednotlivé úkoly plnili ve skupinách, své práce poté prezentovali před ostatními.
I oni uklízeli, tentokrát v okolí rybníka,“ zakončila paní učitelka Herdová vypravování o tom,
jak probíhal na škole v přírodě Den Země.
Sepsala: Mgr. Lucie Žippaiová

» SETKÁNÍ S ŽÁKY Z BAD KÖSTRITZ

V březnu tohoto roku pozvala Základní škola Loket na několikadenní pobyt do Lokte žáky
z německé Regelschule Hans Settegast v Bad Köstritz, a to v rámci projektu Společně za
poznáním. Pokračuje tak již druhým rokem vzájemná spolupráce mezi oběma školami, především formou výměnných pobytů žáků. Ty jsou zaměřeny na poznávání regionů, ve kterých žáci
žijí, na společnou kreativní tvorbu a na rozvoj komunikačních dovedností v cizích jazycích.
Projekt Společně za poznáním je realizován díky finanční podpoře Česko-německého fondu
budoucnosti, města Lokte, Základní školy Loket a řady sponzorů z německé strany.
Žáci z Bad Köstritz přijeli do Lokte ve středu 17.3. v odpoledních hodinách. Doprovázeli je
učitelky Katrin Mehlhorn, Iris Bösenberg a ředitel školy Hans Bösenberg. Hosty přivítalo vedení
Základní školy Loket, Mgr. Gerta Míková a Mgr. Iveta Hamplová, společně s dalšími učitelkami
zapojenými do projektu, Mgr.Alenou Zichovou a Radkou Jarošovou.
Poté se žáci navzájem představili a seznámili, společně povečeřeli a zhlédli film o Karlových Varech. To proto, že předmětem poznání se tentokrát stalo město Karlovy Vary. Tam jsme
odjeli ve čtvrtek 18.3. Zde se žáci rozdělili do dvojic, neboť měli společně najít všechny léčivé
prameny v centru města, shromáždit o nich informace a pořídit fotodokumentaci.
Vedli si výborně. Komunikovali v němčině a angličtině, velmi dobře spolupracovali. Úkol
splnili bravurně, všem skupinám se podařilo prameny v centru města podle mapy najít a získat
potřebné informace.
Nevynechali jsme ani tzv. třináctý pramen Karlových Var – becherovku. Během
exkurze ve firmě Jan Becher jsme si prohlédli muzeum, dozvěděli se mnoho zajímavostí o této firmě a zhlédli dokumentární film o jejím vývoji až po současnost.
Zážitkem byla bezesporu jízda lanovou dráhou na rozhlednu Diana, kde se nám díky pěknému počasí otevřel široký rozhled do kraje, jak na Slavkovský les a hřebeny Krušných hor, tak
na město samotné. Krátkou turistickou procházkou karlovarskými lesními vycházkovými okruhy
jsme ukončili návštěvu lázeňského města. Do Lokte jsme dorazili již značně unaveni, avšak
plni nových zážitků. Po společné večeři se pak už jen odpočívalo.
V pátek 19.3. byl program zaměřen na společnou kreativní tvorbu. Němečtí žáci a učitelé měli možnost se jednu vyučovací hodinu účastnit výuky, hospitovat. Dopoledne pak pod
vedením paní Jany Lieblové žáci společně vyráběli hrnky z keramiky. O tom, že se jim povedly,
není pochyb. Mají tak na setkání pěknou památku. V odpoledních hodinách se všichni sešli
v počítačové učebně, aby ve skupinách zpracovali shromážděné materiály z Karlových Var a
vytvořili prezentaci o léčivých pramenech. Tu pak představili svým učitelům a spolužákům.
Páteční večer byl vyhrazen zábavě. S německými dětmi měli možnost setkat se i další žáci
naší školy, kteří o setkání projevili zájem. Ti si tak mohli nejen ověřit své jazykové znalosti, ale
zároveň se i příjemně pobavit a zatancovat si.
V sobotu v dopoledních hodinách jsme hosty z Bad Köstritz doprovodili na nádraží a rozloučili se s nimi. Není to však rozloučení na dlouho, neboť již koncem dubna odjíždějí naši žáci
na výměnný pobyt do Bad Köstritz. Všichni se už moc těšíme.
Mgr. Iveta Hamplová

» KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE

Na konci března, konkrétně 31.3., proběhlo školní kolo Konverzační soutěže v anglickém
jazyce pro 4. a 5.ročník. Porota, v níž zasedly paní učitelky Iveta Hamplová a Alena Zichová,
vybírala z každé kategorie zástupce do okresního kola. Situaci měly obě porotkyně ztíženou
tím, že v každé kategorii se soutěže zúčastnili jen dva zástupci!
Nakonec vybraly a paní učitelka Hamplová odjela 8. dubna do Domu dětí a mládeže
v Sokolově se dvěma děvčaty. V okresním kole nás zastupovaly: v kategorii 4. tříd Nikola
Dušková a v kategorii 5. tříd Karolína Mašková. „Obě soutěžící musely předvést, jak rozumí
anglickému textu a umí s ním pracovat, pohovořily na vylosované téma, vedly rozhovor s porotou a předvedly báseň nebo píseň dle vlastního výběru,“ upřesnila náplň soutěže paní učitelka
Zichová. „Nikola si vylosovala téma Můj kamarád a Karolína Můj domácí mazlíček,“ doplnila.
A mně už jen zbývá doplnit umístění. Nikola skončila na 11. místě a Karolína obsadila
mezi 14 soutěžícími krásné 5. místo. Oběma blahopřejeme.

Loketská cyklostráda
Každá doba přináší nové pohledy na svět, nové objevy, nové životní styly. Naše doba, zdá
se, přináší jen povrchnost, v lepším případě lhostejnost, v horším zmar. Například v Lokti
padly za oběť cyklostezce (cyklostrádě) zhruba 150 let staré stromy, vysazené údajně na
počest císaře Ferdinanda. Přežily dějinné zmatky, dvě světové války, výměnu obyvatelstva
ba dokonce vládu komunistů. Nepřežily kšeft a a barbarství. Z krásné procházkové trasy
se stane možná i asfaltová dráha, na níž budou maminky s kočáry, romantičtí návštěvníci a staříci uskakovat před uvolněnými radostnými cyklisty předvádějícími své superrychlé
stroje traumatizovaným kozám. Budou jistě i spokojené strany tohoto divu neomalenosti:
projektanti, jejichž odměna se odvíjí od hodnoty díla, firmy, které dílo provedou a které si tak
uloupnou z eráru nějakou tu korunu. Dřevo z jasanů či jilmů se také dá slušně zpeněžit a v
neposlední řadě někomu zůstane dobrý pocit z provedení cenného díla na úpatí starobylého
hradu (možná i cedulka bude).
Samozřejmě uslyším argumenty o zdravotním stavu stromů, o nutnosti je popílit a o tom,
jak nás to nic nestojí a vůbec že nechápu širší souvislosti a nutnost tvořit pro naše lepší
příští. Nakonec celá léta nám tvrdili, jak je nezbytné nechat za nás myslet ty, kteří vědí, co je
správné! A já naivně myslel, že od jisté doby budeme mít možnost o věcech, jež se nás týkají
alespoň maličko, spolurozhodovat. Nemáme. A tak mohu ještě trochu doufat v poslední věc:
možná bude podobná svévole mít nějakou dohru. Možná do budoucna. A pokud ne? Inu,
barbar žije v nás, před barbarem se neumíme bránit, a možná proto si barbary volíme do
čela. A to na všech úrovních! Tak co, jede se dál a ať se práší za kočárem/kolem! Pardon,
asfalt nepráší.
P. S. Pozor, ve městě probíhá Loketský masakr motorovou pilou, při němž padá keř za
keřem bez ohledu, zda je té střemše 50 nebo5 let, zda ten bez stojí pod okny a voní třetí generaci, atd. Ještě pár lip stojí za školkou! A potom se ani nebude muset uklízet to protivné listí…        
Vladimír Švihnos

Vytvořme funkční systém tvorby našeho
budoucího života ve městě
Už jsem se dávno zařekl, že se oprostím od dění v tomto městě, i když jeho běh dějinami
celkem bedlivě sleduji. Porušuji tedy svůj vlastní slib. Můj názor k výběru trasy cyklostezky
je ryze negativní již od jeho počátku a pan Hlavsa a nejen on, to vědí již z dob projektových
prací na této akci, kde se alespoň povedl zvrátit původně navrhovaný asfaltový povrch za
šotolinový (když nemohl být dlážděný kamennou dlažbou malého formátu – bohužel). Výzva
ke změně trasy nebyla vůbec připuštěna.  Ale o tom nechci psát. Diskusní fórum města
Lokte je bráno v „komunální politice“ jako „žumpa“ – používám slova převzatá. Je pravdou,
že často jsou příspěvky laděny v duchu nesouhlasu s děním vyvolané „radnicí“.  On občan
ale opravdu leckdy nemá jinou volbu, pokud chce, aby jeho názor se dověděla širší veřejnost
v dostupném a rychlém čase. Pokusme se však vytvořit funkční systém zrodu různých projektů a budoucích realizací. Omezme se od počátku na lokalitu např. městské památkové
rezervace u nás ve městě a vytvořme pravidla hry, která budou i pro další a nové starosty
a zastupitele a i pro jiná uskupení závazná. Právní formu k této věci by mohla dát např.
„vyhláška“ (to ať posoudí právní odborník).
Tato „vyhláška“ by měla popisovat postup, který já považuji za zcela přirozený ve věcech
týkajících se záměrů veřejné výstavby, tvorby veřejných prostranství, úprav ploch (samozřejmě ne údržby) v lokalitě předem určené - tzv. veřejné projednání. Není to žádné novum.  Ten,
kdo bude předkládat tento záměr, bude mít za povinnost:
1) Představit svůj záměr (myšleno projekt, studii, nebude stačit pouze načáraná skica,
či mluvené slovo) na veřejném zasedání zastupitelstva.
2) Tento záměr nechat 30 dnů vyvěšený (i v grafické podobě) na úřední desce (pokud
to nepůjde, tak na jiné nástěnce např. v hale radnice před matricí). V tomto časovém horizontu by měli možnost občané města psát připomínky, úpravy, či nové dílčí podněty k rukám
starosty (formou dopisu, grafického návrhu apod.) přes podatelnu města.
3) Po této lhůtě by zastupitelstvo na svém dalším veřejném zasedání mělo povinnost
se seznámit s těmito podněty a samo by zvážilo, zda původní záměr schválí beze změny, či
navrhne dopracování, či určitou selekci, či zamítnutí původního záměru.
Tato vyhláška by dávala možnost občanům města fakticky zasáhnout do dění kolem
něj a dávala by mu možnost i vylepšit, či upozornit na daleko širší souvislosti s předmětem
původního záměru. Jak si všímám, tak zde žijí i lidé velice vnímaví, kteří dokážou včas rozpoznat různá necitlivá díla již ve fázi jejich příprav. Ne každý chce dění kolem sebe ovlivňovat z
pozice zastupitele a už vůbec se nechce účastnit každého veřejného zasedání zastupitelstva,
protože se tam probírají i věci, které ho nezajímají a je to pro něj ztráta času (někdy i naděje).
Prosím tímto zastupitele tohoto města, aby se s touto výzvou zabývali.  Myslím, že bychom pak mohli předcházet různým nedorozuměním, následného vzájemného osočování, či
následné nevraživosti vůči sobě navzájem.
Petr Potužák   
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Dětská policie opět v akci
Ve čtvrtek dne 8. dubna 2010 se do role policistů vžily tentokrát děti ze
Základní školy v Novém Sedle. Školáci společně s policisty obvodního oddělení
Policie České republiky v Lokti prováděli
kontrolu dodržování pravidel silničního
provozu na hlavní komunikaci v Novém
Sedle, kde děti často při cestě do školy tuto komunikaci přecházejí. Školáci
odění v reflexních vestách byli nejčastěji svědky nepřiměřené rychlosti řidičů
projíždějících vozidel a dokonce měli
možnost vidět zadržení muže, který byl
podezřelý ze spáchání trestného činu a
kterého policejní hlídka eskortovala na
policejní služebnu. Školáci si pro řidiče připravili obrázky, které následně předávali kontrolovaným řidičům. Motorista, který měl vše v pořádku, dostal obrázek s usměvavým policistou a kytkou. Naopak na řidiče, který porušil dopravní
předpisy, čekal obrázek zamračeného policisty s kaktusem. Jak již bylo řečeno,
nejčastějším přestupkem řidičů bylo překročení nejvyšší dovolené rychlosti v
obci. Novosedelští školáci nám
asistovali dvě hodiny, během
kterých jsme udělili řidičům
pokuty za necelých dvacet tisíc
korun. Byl jsem mile překvapen,
jaké mají děti znalosti. Proto za
odměnu jsme dětem ukázali
policejní techniku, kdy si mohly
z blízka prohlédnout policejní
vozy, policejní radar a další techniku, která zaznamenává vozidlo
v době překročení rychlosti. Do
této bezpečnostní akce se aktivně zapojili také městští strážníci z Nového Sedla. Na měsíc květen plánujeme již
další podobné dopravně bezpečnostní akce, na které se mohou těšit školáci ze
ZŠ v Lokti i Novém Sedle.
komisař npor. Mgr. Martin Götzl
vedoucí obvodního oddělení Policie České republiky Loket

Dobývání
hradu Loket

Koncert na
hradě

8. 5. 2010, Hrad Loket - nádvoří.
21.00 - 23.00
O tom za jakým účelem a jak je možné
dobývat hrad.
Účinkují Berounští měšťané a Braagas
Vstupné: Dospělí 90,– Kč, studenti a
děti 45,– Kč
Máme velkou prosbu, přání – nechte,
prosíme, doma své pejsky.

14. 5. 2010, Hrad Loket
20.00
Uraggan Andrew & Reggae Orthodox/
reggae / Ústí nad Labem
BUG‘n‘DUB /progressive-reggae /
Praha City
KULTURNÍ MILAN /acoustic-reggae /
Karlovy Vary
VSTUP ZDARMA
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