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Novoroční běh přilákal 170 startujících

28. ročník loketského „Novoročního běhu“ předčil očekávání. Jarní počasí přilákalo na tuto tradiční akci neuvěřitelných 170 startujících všech věkových kategorií, kteří se rozhodli za-

čít nový rok pohybem. Mezi muži byl
nejrychlejší loňský vítěz domácí Tomáš
Valta, druhý doběhl Jan Sokol a třetí
Karel Rambousek jun. Tři nejrychlejší
ženy skončily v pořadí Hana Zápotoc-

ká, domácí Lenka Flašková a třetí Věra
Denková. Poprvé v historii Novoročního běhu se zúčastnila celá městská rada
v čele se starostou Ing. Zdeňkem Bednářem – nabírala fyzickou kondici nut-

nou pro řešení náročných úkolů v roce
2013. Kompletní výsledky s komentářem budou uveřejněny v únorovém vydání Loketských listů.
Místostarosta Mgr. Rudolf Flaška

Slovo starosty města Zdeňka Bednáře

Rozhovor se starostou Zdeňkem
Bednářem vyjde v únorových Loketských listech. (K. Šujan)
Vážení spoluobčané, rok 2012 byl
zlomový, kdy se podařilo stabilizovat rozpočet města a situaci v Loketských městských lesích (LML).
Řada věcí byla nepopulární a vyvolávala negativní reakce, které jsou
však z dnešního pohledu již mnohými kritiky vnímány zcela opačně.
Oproti minulému období se odvod
LML městu zvýšil o 10 milionů,
s tím že tento odvod společně s roz-

počtovým určením daní se projevil velmi pozitivně do schváleného
rozpočtu města, který je přebytkový
a umožní tak v příštím roce investovat do dříve zanedbaných a neprováděných (taktéž i drobnějších)
úprav našeho města (chodníky, autobusové zastávky...).
Vážení spoluobčané, s ohledem
na tyto skutečnosti přeji vám i vašim rodinám optimistický vstup do
příštího roku a pohodu jak v osobním, tak pracovním životě.
Zdeněk Bednář

Děti z mateřské školy oslavily Vánoce zpěvem, cukrovím a tradičními zvyky
Konec roku v mateřské škole byl
jako vždy plný příprav na Mikuláše
a Vánoce. Děti se seznamovaly s tradicemi těchto svátků, tvořily dárečky, přáníčka, podílely se na výzdobě
mateřské školy. Pilně nacvičovaly hudební pásmo na mikulášskou besídku
pro rodiče, která proběhla na začát-

ku prosince. S tímto vystoupením se
také zúčastnily již tradičního setkání seniorů se zástupci Lokte a Illertissenu v domě s pečovatelskou službou. Přípravy na vánoční svátky vyvrcholily v pátek 14.12. Velkým vánočním dnem v MŠ, který zahrnoval
vše, co patří ke Štědrému dni – po-

slech a zpěv koled, vyzkoušení tradičních zvyků, výroba voňavého svícnu
z jablíčka, slavnostně prostřený stůl
se svátečním obědem, cukrovím, objevením šupiny a penízku pod talířem. Samozřejmě nechyběla ani nadílka pod stromečkem. Jedním z dárků dětem bylo také divadelní před-

stavení - Vánoční pohádka o ježkovi a myšce, která se všem velmi líbila. Potom už zbývalo počkat si 10 dní
na skutečný Štědrý den a prožít si vše
v kruhu svých nejbližších. Do nového roku přejeme všem dětem a jejich
rodičům hodně zdraví, štěstí a radosti. 
Učitelky z MŠ Sportovní
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Loketští bojovníci se zúčastnili turnaje Christmas cup 2012

V sobotu 1. 12. 2012 proběhl
v Mostě turnaj Christmas cup 2012.
V zápasech turnaje s mezinárodní
účastí se (pod hlavičkou Karate klubu Karlovy Vary) prezentovali tři
borci z oddílu kickboxu při TJ Loket.
Turnaje se zúčastnili tito členové
oddílu: bojovníci Petr Basl (fullkontakt muži do 91 kg), František Svoboda (lightkontakt junioři do 74 kg)

a Matěj Štěpán (fullkontakt muži do
81 kg), trenér Lubomír Hlaváč a sekundanti Tomáš Rakyta a František
Basl.
Petr Basl a František Svoboda zde
nastoupili ke svým premiérovým zápasům. Matěj Štěpán měl již předchozí zápasové zkušenosti, ale kategorii fullkontakt muži si i on zkusil
poprvé.

Všichni tři bojovníci odboxovali
ve svých kategoriích solidní zápasy,
a byť se ani jednomu nepodařilo zvítězit, zasloužili si za bojovnost ohodnocení v podobě dvou bronzových
medailí a poháru za druhé místo.
František Svoboda a Matěj Štěpán měli v turnaji podobný „osud“,
když oba prohráli své úvodní zápasy a chystali se bojovat o třetí místo.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
Starosta města Loket podle § 14 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) oznamuje:
1. Volba prezidenta republiky se uskuteční ve dvou dnech 11. a 12. ledna 2013:
- dne 11. ledna 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a dne 12. ledna 2013 od 8:00 hodin do
14:00 hodin.
2. Místem konání volby
ve volebním okrsku č. I. je volební místnost v budově Základní školy v ul. T. G. Masaryka 128,
Loket
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
• ulice: Československé armády, Hradní, Kostelní, Krátká, Lužná, Na Vyhlídce, Nádražní, Radniční, Revoluční, Rooseveltova, Řeznická, Sadová, Sklenářská, T. G. Masaryka, Tovární, Tyršovo náměstí, Zahradní, Zámecká,
• části Lokte: Dvory, Nadlesí, Údolí.
ve volebním okrsku č. II. je volební místnost v domě s pečovatelskou službou, Sportovní 556,
Loket,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
• ulice: Finské domky, Mírová, Sokolovská, Sportovní, Nad Hájovnou.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Voliči budou dodány 3 dny
přede dnem konání volby hlasovací lístky. Ve dnech volby volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
4. V případě konání II. kola volby se tato uskuteční: dne 25. ledna 2013 od 14:00 hodin do 22:00
hodin a dne 26. ledna 2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech volby.
V Lokti dne 12. prosince 2012, starosta města Ing. Zdeněk Bednář

Ani jednomu z nich však nenastoupil
do tohoto zápasu protivník. Šťastný
zisk bronzových medailí byl tak především odměnou za tvrdou přípravu
v tréninku, bojovnost v úvodním zápase a psychickou odolnost.
Vskutku „speciální“ první oficiální zápas v životě připravili pořadatelé Petru Baslovi. Do jeho kategorie
do 91kg se totiž nikdo jiný nepřihlásil
a tak jej pořadatelé přesunuli do kategorie nad 91 kg (tzn. bez rozdílu vah).
Zde se Petr, zcela neplánovaně, utkal
v zápase na tři kola s mistrem světa ve
fullkontaktu Stanislavem Godlou...
Po velmi nervózním úvodu se dokázal zkoncentrovat a odvážně vzdoroval tvrdým výpadům soupeře po celá
tři kola zápasu. Po závěrečném gongu, přestože na body jednoznačně
prohrál, se právem radoval a odměnou mu, kromě euforie, byl skutečně
obrovský pohár za druhé místo.
Všichni tři bojovníci prokázali na
turnaji fyzickou i psychickou připravenost, nasbírali další cenné zkušenosti a opět velmi dobře reprezentovali svůj mateřský oddíl a TJ Loket.
Za oddíl kickboxu
Tomáš Rakyta

> krátce
Centrum pro zdravotně postižené
Karlovarského kraje informuje

Jsme nevládní nezisková organizace – občanské sdružení. Máme 3 pobočky – Sokolov, Karlovy Vary, Cheb.
V Sokolově nás najdete na adrese Rokycanova 1756,
v budově polikliniky ve 3. patře.
Naší cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením a senioři, kterým poskytujeme:
Sociální poradenství - bezplatně zajišťované našimi
kvalifikovanými poradci a ve spolupráci s externími odborníky (právníky, psychology aj.).
Služby osobní asistence – poskytované klientům v jejich domácím prostředí kvalifikovanými asistentkami.
Doprava speciálně upraveným vozidlem – doprava klientů k lékaři, do školy apod., vozidlo je vybaveno upravenou sedačkou spolujezdce, nájezdovými ližinami pro
vozíčkáře.
Půjčovna kompenzačních pomůcek – pronájem zdravotnických a rehabilitačních pomůcek.
Prodej zdravotních pomůcek – zajišťujeme prodej pomůcek na předpis lékaře i za hotové. Zdarma zajistíme
závoz až domů.
Lze u nás také zakoupit nebo zapůjčit Euroklíč, který je
určený pro osoby zdravotně postižené.
Zprostředkování zaměstnání – bezplatně formou burzy práce na našich webových stránkách www.sluzbypostizenym.cz.
Počítačové kurzy – každoročně pořádáme bezplatně
pro seniory, v rámci projektu Senioři komunikují, který je podporován Nadačním fondem Livie a Václava
Klausových. V letošním roce budou probíhat kurzy od
září v Lomnici, Chodově, Kynšperku a Horním Slavkově. Bližší informace lze získat přímo zde na akci nebo
na pobočce Centra pro zdravotně postižené v Sokolově
– poliklinika 3. patro.
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Manželé Drbalovi
oslavili zlatou svatbu

> krátce
Novým místostarostou je od
1. ledna Rudolf Flaška

PF 2013 od pana Sedláčka

Bílé vločky mířící na své pouti vstříc
pozemským radostem, měkce usedají ve stříbrných korunách stromů,
ulpívají na hřebenech zasněžených
střech a mráz vykresluje okouzlující obrázky na okenních tabulkách.
Měsíc se přehoupl do své další úvrati a tak nastal ten správný čas, abych
vám všem, moji milí spoluobčané,
popřál za Tradiční školu bojových
umění filozofie a alternativní medicíny zvoucí se: “Nefritová Cesta,
vedoucí na vrchol Hory poznání“
a co nejsrdečněji vás i uvítal v novém roce 2013, který rozhodně bude
mnohem zajímavější, pestřejší i požehnanější, než byl ten právě odešlý. S úctou a láskou vám všem žehná představený školy Sifu.
Pavel A. Sedláček

Poděkování

Bydlící v domově s pečovatelskou
službou děkují starostovi města a jeho kolektivu za krásný večer
a posezení se zástupci družebního
města Illertissenu z NSR. Pro naše
občany to byl krásný večer plný dárků a hezkých slov. Děkujeme.
Příspěvek za spolubydlící napsal
Ivan Pajtl
Touto cestou bychom chtěli poděkovat starostovi a vedení města Lokte za rychlou opravu místní komunikace v naší osadě Dvory v prostoru na hrázi rybníka a u příjezdu do
osady, která byla provedena v letošním roce na jaře. Zároveň doufáme,
že investice do naší komunikace budou pokračovat a dokončí se tak již
započaté dílo.
Chataři a trvale bydlící obyvatelé
osady Dvory
telefonní čísla:
město loket (352 359 725)
starosta (352 684 053)
Odbor majetku města (352 684 001)

Výjimečný dárek si před Vánocemi společně nadělili
manželé Drbalovi z Lokte. 23. prosince 2012 totiž oslavili krásnou zlatou svatbu (50 let). Za město Loket přišli
oběma spokojeným oslavencům k tomuto významnému jubileu osobně pogratulovat zastupitel Václav Neudert a radní Petr Zahradníček (viz fotografie).

Foto: Daniel Šťastný

Místostarosta Lokte Petr Zahradníček
rezignoval na svou funkci. Abdikaci
přinesl na prosincové zasedání zastupitelstva. „Hlavním důvodem je nedostatek mého času a také bych rád chtěl po
dvou letech vydat novou desku,“ sdělil
hudebník a novinář Zahradníček, který rovněž podle zákona musel odstoupit z postu městského radního. Zastupitelé ho však následným hlasováním
do funkce radního vrátili. Novým místostarostou se stal Rudolf Flaška, jenž
usedl na politickou židli od 1. 1. 2013.
Přestože na obě funkce zastupitel Pavel
Počepický navrhoval bývalého starostu
Jaroslava Hlavsu, ten ani jeden z návrhů nepřijal.
Kristián Šujan

40. výročí vzniku Základní umělecké školy
1. prosince 2012 si Základní umělecká škola Horní Slavkov s pobočkou
v Lokti připomněla 40. výročí své samostatné existence. V rámci oslav se
v divadelním sále a prostorách Městského kulturního střediska v Horním
Slavkově uskutečnil Slavnostní koncert a výstava výtvarných prací absolventů školy, v tanečním sále pak společenský večer. Na Slavnostním koncertě
vystoupili tito absolventi: Barbora Rezková (saxofon a zpěv), Jan Zapf (housle), Jan Kaňka (pozoun a zpěv), Dalibor Kaplan (zpěv), Vít Adamec (housle), Veronika Polívková (zpěv), Tomáš
Štěpánek (housle), Zdena Hüttlová (tanec) a Jindřich Truhlář (housle). Za výtvarný obor se představily Lucie Uhrová, Klára Surová a Adéla Škopková.
Společenský večer byl zahájen nakrojením dortu, kterého se ujala paní starostka Mgr. Jana Vildumetzová s ředitelkou školy paní Olgou Müllerovou.
Pro hosty bylo připraveno bohaté pohoštění, k poslechu zpívala Veronika
V prosinci 2012 jsme pro veřejnost uspořádali dva krásné vánoční koncerty, první
v atriu loketské knihovny, kde v podání D
a D kvintetu, malého komorního orchestru a sboru Varvary Divišové zazněly známé i méně známé vánoční koledy. Příchozí diváci mohli ochutnat i báječný vánoční
punč. Druhý v rytířském sále hradu Loket.
Poprvé v historii zazněla v krásných historických prostorách Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby v podání Malého komorního orchestru, Karlovarského pěveckého sboru, sokolovského sboru Jen
tak a samozřejmě loketského pěveckého sboru Cubitus. Zde nás návštěvnost
přesvědčila o tom, že koncert bude novou adventní tradicí v Lokti. Velmi nás
potěšilo, že pozvání přijali jak starosta města Loket p. Ing. Zdeněk Bednář,
tak starostka města Horní Slavkov pí.
Mgr. Jana Vildumetzová. Aktivity sdružení dále souvisely s koncerty Základní
umělecké školy Horní Slavkov, bez které by se naše činnost pochopitelně neobešla. Na vánočním koncertě školy 17.
12. v rytířském sále hradu Loket zazně-

Na fotografii jsou účinkující absolventi, ředitelka školy Olga Müllerová a moderátor
Slavnostního koncertu Jan ČÍžek.

Polívková, hrála školní kapela ve složení D. Kaplan, J. Marouš, P. Kohuš se žákyněmi pěveckého oddělení a nakonec
se o zábavu hostů postaral sám pan Jaromír Marouš. Za svou čtyřicetiletou
historii vychovala Základní umělecká
škola mnoho vynikajících profesionálních i amatérských hudebníků, tanečníků, choreografů a výtvarníků a sta-

la se významným centrem kulturního
dění v Horním Slavkově, Lokti i celém
Karlovarském kraji.
Vedení školy touto cestou děkuje všem zaměstnancům školy za jejich
obětavou práci, rodičům, přátelům,
Městu Horní Slavkov a Městu Loket za
jejich podporu.
Za ZUŠ, Veronika Müllerová

lo krásné vystoupení školního orchestru ZUŠband, společně jsme pokřtili zbrusu nové logo orchestru (viz. níže) a navíc
všichni hráči dostali slušivá trička s tímto
logem. Informace o činnosti našeho sdružení najdete na internetových stránkách
na adrese: www.zusband.webnode.cz. Na
závěr dovolte malé poděkování všem ro-

dičům žáků ZUŠbandu, kteří je pravidelně dopravují na vystoupení orchestru, kterých v období vánoc opravdu nebylo málo.
Těšíme se s vámi všemi na viděnou v novém roce, např. v březnu 2013 při premiéře projektu „Kačenka v říši snů“, na kterém
se podílí cca 100 žáků Základní umělecké
školy. 
Jan Zapf dipl.um.

-ANGLIČTINA pro DOSPĚLÁKY Romana Hlouchová
Úroveň:

začátečníci i „věční“, mírně pokročilí

Kdy?

ÚT nebo ST od 16 nebo od 17 h (18 h)

Kde?

MŠ Sportovní

Úvodní lekce:

úterý 22. ledna 2013 v 17 h, MŠ Sportovní

Kontakt: 777 053 802 e-mail: romanahlouchova@seznam.cz

SEE YOU SOON -
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Jaroslav Hlavsa - Quo vadis, Loketské lesy
Prolog
Dvacet let je z pohledu dějin lidstva
i z pohledu lesa pouhá epizoda. Ne tak
z mého pohledu, z pohledu lesního hospodáře. Možná proto je volba titulu zbytečně dramatická a jistě nikterak originální.
Také se v našem případě nejedná o historické drama, ale spíše o komunální frašku.
Přesto si myslím, že vypůjčený obrat není,
vzhledem k významu našich lesů, tak úplně od věci.
Nový ředitel lesů p. František Kolář pracoval u naší společnosti ve funkci „vedoucího polesí“ již v devadesátých letech. Souběžně s výkonem této funkce podnikal ve
stejném oboru a stalo se, že upřednostnil
vlastní osobní zájem (kšeft) před zájmy
společnosti Loketské lesy, kde byl zaměstnán. Tímto svým jednáním způsobil naší
společnosti škodu, a proto byl ze své funkce okamžitě odvolán. Proti výpovědi se obrátil na soud, ale na doporučení paní před-

sedkyně svou žalobu stáhnul. To vše se,
pravda, odehrálo již dávno. Byla to doba
nelehká a vůbec nebylo jisté, zda naše společnost na trhu vůbec přežije. Většina tehdejších odborníků nám prognózovala brzký krach a spousta lesníků (včetně jmenovaného) v oné zlatokopecké éře upřednostnila okamžitý zisk z vlastního podnikání před dlouhodobou a méně vděčnou prací na (cizím) majetku města.
Nemohu objektivně posoudit, do jaké míry bylo jejich podnikání úspěšné, ale mohu posoudit vývoj naší společnosti. Z Loketských lesů se za dvacet let stala největší
a nejvýkonnější lesní společnost na komunální úrovni v regionu, která dlouhodobě
odváděla městu nadprůměrný zisk. Nicméně, nastal čas transparentních změn na
radnici i na lesích. Výběr ředitele vlastní
společnosti patří k nezadatelným právům
vlastníka. No a vlastník si vybral, jak jinak
než: „k obrazu svému“. Společnost LML je

dnes plně v rukách cizích podnikatelských
subjektů.
Dvojnásobný odvod – zaklínadlo, kterým současná garnitura neustále odůvodňuje nezbytnost personálních změn, potažmo si přičítá zásluhy. Je to argument neseriózní a demagogický. Bývalé vedení lesů
postupně navyšovalo odvod městu z počátečních 300 Kč/ha až na cca 2000 Kč/ha lesa. Byl to nájem odpovídající růstovým
možnostem lesa, a také jeho potřebám,
v duchu hospodaření trvale udržitelným
způsobem. Nájem, který mimochodem
patřil k nejvyšším v rámci republiky. Odvod, který byl novým vedením města na r.
2013 stanoven ve výši 15 mil. z pozemků +
2 mil. z budov odpovídá v přepočtu částce cca 3 500 Kč/ha lesa. Takto vysoký nájem je v čase i místě (ČR) velmi neobvyklý, vysoký - viz odborná literatura MZe,
ÚHÚL, ČSÚ a lze jej plnit pouze krátkodobě s vědomím, že dojde ke zhoršení sta-

vu lesa. Zabývalo-li se nové vedení vůbec
nějakou kalkulací, pak se rozhodně nejednalo o „Projekty pěstebních a těžebních
činností“, ale o pouhou „těžební kalkulaci“. To je na první pohled zřejmé každému
lesníku (! i státní správě lesů), ale měl by
to, myslím, vědět i každý občan Lokte. Jistě, zvýšený odvod lze akceptovat, ale mělo by se tak dít pouze v mimořádných situacích, krizích. Nemělo by se jednat o naplnění městské kasy s krátkozrakou vidinou stranického úspěchu v jednom volebním období. Odpovědný hospodář se nesmí chovat populisticky.
Epilog - zjednodušení i pro štamgasty
hospůdky, kde se dělá politika.
Staré a poněkud drsnější lesácké rčení
zní: „Les není dojná kráva“, pánové. Navíc
to není ani vaše kráva. Majetek máte pouze
svěřen, pevně věřím, že jen velmi dočasně.
Věřte, nevěřte, i příští zastupitelstvo (i vaše
děti) bude potřebovat trvalé příjmy.
Jaroslav Hlavsa – zastupitel
(bývalé vedení)

Reakce na článek „Quo vadis, Loketské lesy“

třeba napsat, že ve stejné kolonce pro
nového jednatele se v roce 2013 počítá
Článek „Quo vadis, Loketské lesy“ si subjektů (konec cit.). Pravda je tako- městu 10 + 2 miliony Kč, tedy výraz- s částkou, která se pohybuje někde koJaroslav Hlavsa prosadil do tohoto vy- vá, že Františka Koláře jmenovala val- ně vyšší než v uplynulých letech. Vý- lem 800–900 tisíc Kč.
dání listů i přesto, že byl na valné hro- ná hromada (vedení města) až po po- hled na rok 2013 počítá dokonce s 15
Věřte, nevěřte, občané Lokte, ale
madě požádán členem redakční rady radě se zastupitelstvem, kdy 10 z pří- + 2 miliony Kč, ve kterém nejsou na- změny, které se na lesích udály, mají
Petrem Zahradníčkem, zda-li by jej tomných 13 zastupitelů vybralo ze tří víc zohledněny případné rezervy. Po- jediný cíl – stabilizovat firmu a neroznestáhl z důvodu, že zbytečně rozváš- možných uchazečů Koláře. Vlastník si dotýkáme, že loňský výsledek a letoš- hazovat peníze oknem. Zatím se nám
ní polemiku, ve které se běžný občan tedy nevybral „k obrazu svému“, ale ní předpoklad nejsou žádnou „těžební to daří, ale dosažené úspěchy jsou
už jen těžko orientuje a nechť čas a vý- přihlédl k vůli zastupitelstva. Tvrzení, kalkulací“ – nejdou tedy na úkor lesa, dnes zřejmě trnem v oku Jaroslava
sledky hospodaření (a dnes již i bohu- že je dnes společnost LML plně v ru- jak se nám snaží pan Hlavsa namlu- Hlavsy, který zejména v období svého
žel policejního šetření) ukáží, kde je kách cizích podnikatelských subjektů vit, ale jsou výsledkem změn v hospo- starostování měl směrem k dění na lepravda. Vedení města (a tedy i Loket- je naprostou populistickou, ničím ne- daření společnosti. Jeden z příkladů sích oči úplně zavřené.
ských lesů) se však musí proti zveřej- podloženou lží.
„dojné krávy“ z let minulých: V roce
Kdyby je měl otevřené a vnímal naněným nařčením bránit, takže prosí2. Také k dvojnásobnému odvodu se 2006, kdy měly LML dva jednatele až še výtky, mohl této, jak ji sám pojmeme občany Lokte o trochu trpělivosti. jistě vyjádří jednatel. Ale ke šťavnaté- do 1. 12., kdy pak byl od prosince Ja- noval „komunální frašce“, předejít.
1. Osobní, naprosto podpáso- mu epilogu Jaroslava Hlavsy – pane roslav Hlavsa starostou, dělaly odmě- Bohužel! Zároveň je s podivem, že Javý útok, na nového jednatele lesů, si zastupiteli, to, že les není dojná kráva, ny a cestovné (bez dalších zdaněných roslav Hlavsa, který zůstává se svými
František Kolář jistě obhájí sám. Měs- víme, o čemž svědčí mimo jiné sku- náhrad!) pro jednatele přes 1.700 ti- názory v zastupitelstvu takřka osamoto se ale musí ostře ohradit vůči tvr- tečnost, že se v našich lesích vytěži- síc Kč. A víte, kolik to bylo roce 2010, cen jako „kůl v plotě“, nedovede vůbec
zení (cit.) - Vlastník si vybral (myš- lo v loňském roce zhruba o 3 500 ku- kdy jsme měli jednoho jednatele a sta- vnímat jakékoliv pozitivní změny na
leno Koláře), jak jinak, než: „k obra- bíků dřeva méně (což představuje cca rosta Hlavsa pobíral „pouze“ odmě- lesích. Tomu se říká uražená ješitnost.
zu svému“. Společnost LML je dnes 5 mil. Kč), než nám dovolovala prů- ny vyplývající z manažerské smlouValná hromada LML
plně v rukách cizích podnikatelských měrná roční těžba. Přesto byl odvod vy? Přes 1.800 tisíc Kč! Pro srovnání je
+ dozorčí rada

Jednatel LML František Kolář k článku Jaroslava Hlavsy
Nový ředitel lesů - Podnikatelskou činnost, o které je zmínka v článku (jednalo
se o jednorázovou akci - odlesnění obchvatu města Cheb 1. etapa), jsem vykonával ve
svém volnu (dovolená, víkendy) a LML jsem
svojí činností žádnou škodu nezpůsobil. Pominu fakt, že jsem zmíněnou zakázku nabídl vedení lesů, aby byla realizována zaměstnanci LML. Na soud jsem se obrátil proto, že
k 31. 3. 1994 mi byla dána výpověď pro nadbytečnost a 8. 4. 1994 změněno na okamžité zrušení pracovního poměru. Žaloba byla
skutečně stažena, ale pouze proto, že u soudu došlo k dohodě o ukončení mého pracovního poměru dohodou.

Dvojnásobný odvod - Chápu, proč je
pro pana Hlavsu takový odvod jako červený hadr na býka. Jemu ani nezbývá, než na
to reagovat tak, jak je uvedeno v jeho příspěvku, protože v opačném případě by musela zaznít otázka, kam mizel značný rozdíl
v objemu financí vyplývající z hospodaření
minulých let ve vztahu k roku 2012 a výhledu pro rok 2013.
Rok 2012 - odvod městu 10 + 2 mil. Kč.
V letech 2009 až 2011 byl odvod městu
ročně cca 4,3 + 2 mil. Kč. Přitom k žádnému drancování a zhoršení stavu lesa nedochází. Naopak v roce 2012 došlo ke snížení
ročních těžeb o 10 %. Chci tím říct, že způ-

sob hospodaření na lesních porostech a výnosy z této činnosti se nemění, jen se výrazně lépe hospodaří s takto získanými prostředky, aniž by to bylo na úkor stavu lesa.
Odvod pro rok 2013 ve zmíněné částce 15 +
2 mil. vychází z předpokládaného výsledku
hospodaření pro tento rok.
Ano, lesní majetek města je tu pro občany
Lokte a podle toho by se na něm mělo hospodařit, a jak je psáno „za dvacet let se stala největší a nejvýkonnější lesní společností na komunální úrovni v regionu…“ a já
se ptám, kde se to promítlo v odvodech do
městské kasy?
František Kolář – ředitel LML

„Knížka pro prvňáčka“
V roce 2013 pokračuje projekt na
podporu čtenářství, pořádaný Svazem
knihovníků a informačních pracovníků ČR. Cílovou skupinou jsou žáci prvních tříd, protože autoři projektu si uvědomují, jak důležité je podchytit zájem
o čtení a vyhledávání informací hned od
prvních dnů školní docházky dětí. Do
projektu přihlašuje letošní žáky prvních
tříd základních škol veřejná knihovna ve
spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Pátý ročník projektu „Už
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ začíná 10. ledna, loketská knihovna opět
naváže spolupráci s paní učitelkou Evou
Herdovou. Prvňáčci ZŠ Loket se tak mohou těšit na čtení krásné knížky a plnění
spousty zábavných úkolů.
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Více jak tisíc roků u počítačů
Tento podivný název je vyvolán dojmem z návštěvy počítačové učebny ve Střední průmyslové škole
v Lokti. V posledních týdnech tam bylo možné vidět
vždy v pondělí překvapivou sestavu „žáků“. U počítačů sedělo až 16 důchodkyň a důchodců z místní
organizace Českého svazu důchodců. Ti všichni pod
odborným vedením pana učitele Anselma se účastnili kurzu počítačového minima pro začátečníky.
Jak k tomu u nás nevídanému kurzu došlo? Na počátku byly naše členky, které při hledání nových činností přišly s námětem výuky na počítačích. Takže
pod heslem „o co jste si řekli, tak se také částečně
starejte“, naše „děvčata“ měla vykonat a také udělala
průzkum zájmu. Na předsedu zůstalo najít jak místo, tak učitele. První průzkum zjistil jen osm zájemců, což bylo málo z našich až sta členů. Při hledání
místa a učitele jsem se obrátil na pro nás jedině přijatelné místo - tedy na vedení místní průmyslovky.
Požádal jsem o schůzku ředitelku školy paní
Ing. Bc. Krulišovou. Musím říci, že za poslední dobu
jsem se poprvé setkal s velmi vstřícným jednáním
a ochotou. Již při této schůzce jsme se dohodli na
tom, že akci lze uskutečnit v šesti lekcích po jedné
hodině, i na dni zahájení. Následně jsme řešili i finanční část akce a paní ředitelka mně představila
i vybraného učitele pana Anselma, a tak bylo možné

akci zahájit už v pondělí 12. listopadu.
Z naší strany došlo k jedné příjemné změně, jakmile se potvrdilo, že kurz bude v Lokti, zvýšil se stav
přihlášených na šestnáct, což ve skutečnosti byla
plná třída. Dokonce se stalo, že když se dozvěděl syn
našich členů o kurzu, přihlásil své rodiče do kurzu
a dopředu jim koupil notebook.
Výuka podle názoru účastníků proběhla dobře, je
třeba poděkovat učiteli panu Anselmovi za trpělivost
a vstřícnost. To není jen hodnocení moje, ale účastníků kurzu. Na základě těchto zkušeností bychom
chtěli na tento kurz navázat kurzem pro mírně pokročilé v roce 2013.
Přál bych si, aby si občané Lokte uvědomili, že se
naší organizaci podařilo díky příznivému přístupu
vedení školy něco, co zatím žádná místní organizace
svazu důchodců v republice nedokázala. O podobných kurzech vedení svazu teprve uvažuje.
Na závěr bych chtěl skončit přáním všem občanům
Lokte a i Starého Sedla /i odtud máme velmi aktivní
členy/ zdraví a štěstí v celém roce 2013 a všech dalších. A vysvětlení těch tisíce roků u počítačů: to je
součet stáří účastníků našeho kurzu a je to také rekord.
Ing. Růžička Vladimír
předseda MO Českého svazu důchodců LOKET

Knihovna: Noc s Andersenem
Připomínáme všem zájemcům o no- ní z přečtených knih probíhá pouze do
cování v knihovně v rámci Noci s An- konce měsíce února!
dersenem, že čas velice kvapí a zkoušeMěstská knihovna Loket

Akc e

v kn i hovn ě

Koncert
10. 1. 18:30
Setkání se Samuelou
Sdružení rodičů a přátel ZUŠ Horní Slavkov/Loket a Městská knihovna Loket vás zvou na pásmo poezie
a prózy Zuzany Vajnerové Cerovské
a Samuely Jemon za hudebního doprovodu skupiny Netřísk. Koncert se
koná – již tradičně – v atriu knihovny, vstupné dobrovolné.
Herní odpoledne
19. 1. 13:00
Lovci noci, Mafie, Dračí srdce, Mondo, Carcassonne... že vám to nic neříká? To jsou nové deskové hry, které knihovně nadělil Ježíšek. A jestli máte hravého ducha či na vás skočí hravá nálada, můžete se zúčastnit
herního odpoledne v sobotu 19. ledna.
Čítárna pro děti a rodiče
31. 1. 16:00
„Dobře dětem o Vánocích
na rybnících, na potocích.
Zima jim dá pod nohy
kousek zmrzlé oblohy.
Pro ně zmrzlo modré nebe.
Co na tom, že trochu zebe.
Honí se tam vesele
malí zkřehlí andělé.“
...o zimních radovánkách si budeme
s knihovnicí Martinou číst a povídat
při lednové čítárně.
Ludmila Křivancová – autorské
čtení
31. 1. 17:00
Papiňák - Zveme vás na autorské čtení knižní prvotiny knihovnice Ludmily Křivancové. Pořad je spojen s prodejem představované knihy
a její autogramiádou.
Úvod do Bible
08. 1. 18:00
Jonáš a velryba - Co když se ani Božímu poslovi nechce a lidí má plné
zuby?

Půjčovní doba městské knihovny
Půjčovní doba (obvyklá po celý rok)
(dospělí, děti, uživatelé internetu a návštěvníci expozice knižní vazby)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

10:00 - 18:00
12:00 - 18:00
12:00 - 18:00
12:00 - 18:00

Pátek
zavřeno
Sobota 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Neděle 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Kontakty
T. G. Masaryka 1, 357 33 Loket
Telefon: 352 684 229
E-mail: knihovna@mkloket.cz
Web: www.mkloket.cz

22. 1. 18:00
Lev z Judy - Z rodu kajícníka Judy
Jákobova, praotce Židů, vzešla naděje světu. Přednášky z cyklu Úvod
do Bible se konají v atriu knihovny,
přednáší pan Tomáš Kábrt z České
biblické společnosti.
Promítej i ty – projekce filmů z festivalu Jeden svět
16. 1. 18:00
Epicentrum (P. Jančárek, ČR, 1993)

Jak vypadaly začátky největší humanitární organizace ve střední a východní Evropě? Několik nadšenců
namačkaných v jedné malé místnosti v redakci Lidových novin a ochotných nasadit vlastní život proto, aby
někomu pomohli, to všechno bez nároku na jakoukoli odměnu nebo plat.
Film jako Brno (V. Klusák, FAMU,
ČR, 2011, 63´)
Prvního května 2011 se v Brně konal každoroční pochod neonacistů. Jako reakce na něj vznikla iniciativa BRNO Blokuje, neformální seskupení lidí, které spojil dohromady cíl nenásilně trasu pochodu zablokovat. Dokumentarista Vít Klusák a šest jeho studentů a studentek
z pražské FAMU natočili různé aspekty onoho dne.
23. 1. 18:00
Nový svět (J. Tootsen, Estonsko, 2011,
90´)
Snímek o aktivitách skupiny mladých
Estonců, kteří svými akcemi inspirovali řadu dalších lidí v různých částech země, přibližuje nezastupitelnou
roli občanského aktivismu v současné
společnosti.
30. 1. 18:00
Z popelnice do lednice (V. Thurn,
SRN, 2011, 88´)
Režisér Valentin Thurn předkládá
ve svém snímku znepokojivá a alarmující fakta o našem vztahu k jídlu
a zároveň hledá možnosti, jak tuto
situaci zlepšit
Připravujeme:
9. 2. - 3. 3.
Zvuk radosti. Autorská výstava
Helen Čubové
Helen Čubová se zabývá především
grafikou a designem. Mimoto vytváří klasickou grafiku, malby, ilustrace, fotografuje a píše poezii. Veškerou
tvorbu veřejně aplikuje ve formě výstav či autorských čtení.
13. 2., 2. 2., 27. 2. Promítej i ty
Další projekce filmů z festivalu Jeden svět. Kompletní program naleznete na webových stránkách knihovny a výlepních plochách města. Začátek promítání vždy od 18:00.
14. 2. 18:30 Koncert - Sdružení rodičů a přátel ZUŠ Horní Slavkov/Loket vás zve do atria knihovny na koncert smyčcového kvarteta.
Kamila Bartůšková
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Nejlépe třídili vyřazený elektroodpad v Ovesných Kladrubech

Obec Ovesné Kladruby na Chebsku zvítězila v prvním ročníku
soutěže obcí a měst „EZ – Liga
2012“ v Karlovarském kraji, ve které se hodnotí efektivita a úspěšnost třídění vyřazených elektrozařízení. Soutěž je společným projektem Karlovarského kraje a společnosti ASEKOL, s.r.o., nazvaným
„Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“.
Za Ovesnými Kladruby se umístily obce Šemnice (Karlovarsko)
a Valy (Chebsko). První tři obce
v soutěži obdrží podle svého
umístění finanční odměny ve výši
patnáct, deset a pět tisíc korun.

Jak soutěž funguje? Do soutěže
jsou automaticky zahrnuty všechny obce Karlovarského kraje, které mají uzavřenou smlouvu se
společností ASEKOL, s.r.o. o zpětném odběru elektrozařízení. Obce
odevzdávají vysloužilé elektrospotřebiče prostřednictvím sběrných nádob E-box, E-domek, Červený kontejner, popřípadě přes
vlastní sběrný dvůr. Pořadatelé
pak hodnotí výtěžnost elektrozařízení na obyvatele obce (kg/osobu).
Spolupráce Karlovarského kraje a společnosti ASEKOL je zacílena na oblast informovanosti obyvatel kraje s cílem dosažení správného chování obyvatel v oblasti nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči v souladu se zákonem a Plánem odpadového hospodářství Karlovarského kraje.
Ke zlepšení úrovně třídění odpadů jsou obce motivovány, vedle
efektu zlepšení ekonomiky svého
systému nakládání s elektroodpa-

dy, i finančními cenami za umístění v této soutěži. Množství odvezených vytříděných odpadů je
evidováno a úspěšnost obcí bude
vyhodnocena a zveřejněna na tiskové konferenci na počátku roku
2013.
ASEKOL, s.r.o., je nezisková společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje zpětný odběr a ekologické
zpracování vyřazených elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, nástrojů, hraček a vybavení pro volný čas a sport, přístroje pro monitorování a kontrolu a výdejní automaty.
ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odbě-

ru s 4 214 městy a obcemi a 2 568
opravnami a prodejnami elektro.
Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých
druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozováním více
než 12 500 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší
sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě. V roce 2011
vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,67 kg elektroodpadu.
Více již na: www.asekol.cz
Výsledky EZ – ligy 2012
v Karlovarském kraji:
1. Ovesné Kladruby
2. Šemnice
3. Valy
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Příspěvky do únorových Loketských listů posílejte nejpozději do 20. ledna 2013 na e-mailovou adresu Kristiána Šujana, a to kristian.sujan@centrum.cz
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Ze života ZŠ Loket
Zprávy z uplynulého dění na základní škole začnu tentokrát sportem. Sportovaly oba dva stupně
a některé týmy věru velmi úspěšně.
27. listopadu se na 8. základní škole v Sokolově konal silový víceboj. Na mladší žáky ve složení
Luboš Olah, Petr Horvát (oba 6. třída), Alex Prievara, Václav Šíma a Josef Jíra (všichni 7. třída) čekal trojboj (trojskok, hrazda, medicinbal) a vybojovali v něm 8. místo. Starší žáci Jiří Nídl (8. třída), Jan Bečka, Martin Pavlík, Radek Rubeš a František Svoboda (všichni 9. třída) měli ještě navíc zařazenu disciplínu tlaky vleže s činkou 50 procent
hmotnosti závodníka. Starší kluci byli o kapánek
úspěšnější a zpět do Lokte přivezli 5. místo.
Děvčata z 8. a 9. tříd odjela 11. prosince do Horního Slavkova, kde se konalo okrskové kolo ve volejbalu. Naše družstvo tvořily Kateřina Slavíčková,
Kristýna Kurtulíková, Anna Křiklánová (všechny
9. třída), Natálie Chvojsíková, Alena Rinková a Tereza Hlaváčová (všechny 8. třída). Holky zaslouží
velkou pochvalu, protože jejich volejbalový um jim
vynesl krásné 2. místo. Do závodního klání se zapojily i děti z 1. stupně. Ty jely rovněž 11. prosince
do Královského Poříčí poměřit své síly v bowlingu.
Olga Jandová, Luboš Hlaváč, Tomáš Zahradníček,
Patrik Basl (všichni 3. A) a Vašík Hirsch z 5. A se
opravdu moc snažili a zaslouží si za to pochvalu.
Účast v závodě byla pro ně premiérou a jejich snažení jim nakonec stačilo na 9. místo.
Je zima, pro cyklisty tedy ne příliš vhodné roční období. Kola sice odpočívají zazimovaná na půdách a ve sklepích, ne však naše děti, zejména páťáci. Aby mohli s klidným svědomím vyrazit na
cesty na kole, poctivě si na dopravním hřišti doplňovali a upevňovali své znalosti a dovednosti. Prošli školením, složili testy, předvedli správnou jízdu

Zápis do prvních tříd
Vážení rodiče, ředitelství Základní školy Loket
oznamuje,
že zápis dětí do 1. třídy bude

ve čtvrtek
31. ledna 2013
od 13.30 hod.
do 17.00 hod.
ZÁPIS SE TÝKÁ DĚTÍ
NAROZENÝCH V DOBĚ
OD 1. 9. 2006 DO 31. 8. 2007
Zároveň zveme všechny děti, které
dostaly odklad školní docházky
pro letošní školní rok.
S SEBOU:
rodný list dítěte,
občanský průkaz

na kole a za to vše obdrželi průkaz zručného cyklisty. S ním už se nemusí bát brázdit stezky nestezky, už vědí, jak se správný účastník silničního provozu chová.
Už dva roky naše škola využívá možnosti, kterou
nám nabízí městská knihovna, a účastní se projektu Listování. Jeho protagonisté se zajímavou a pro
děti velmi přitažlivou formou snaží představit jim
vybrané dílo české nebo světové literatury a zvýšit
tak čtenářskou gramotnost naší mladé generace.
V knihovně se už vystřídaly všechny třídy 2. stupně a teď postupně se chodí bavit děti z 1. stupně.
Svoji porci dobré zábavy a poučení si tentokrát vybraly 1. – 3. třídy, pro které si Lukáš Hejlík (autor
projektu) a jeho herečtí kolegové tentokrát připravili knížku Kvak a Žbluňk. A nutno podotknout,
že opět velmi úspěšně. Děti i paní učitelky se moc
bavily.
Den před svátkem svatého Mikuláše, tedy 5. prosince, prožily děti z 1. – 4. ročníku opět neobvyklé vyučování. Paní učitelky ho nazvaly Čertí den
aneb i k nám chodí Mikuláš. Všechny předměty v tento den probíhaly v duchu čerta a Mikuláše
a těchto postav byla ve středu plná škola v Radniční. Kromě jiného děti vytvořily i moc pěkné básničky, které vám na ukázku také připojím. 18. prosince od 14 do 17 hodin mohli všichni zájemci dorazit na Vánoční jarmark 1. stupně, kde děti nabídly to, co samy nebo s malou pomocí vyrobily. Navíc 5. A doplnila jarmark živým betlémem a zpěvem koled.
Na 2. stupni se 7. prosince žáci 6. třídy zúčastnili
zajímavé besedy. V rámci environmentální výchovy vznikl ve spolupráci s odborem životního prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje zajímavý projekt „Co víme o vodě“. Jeho cílem je seznámit děti zábavnou formou s významem vody,
jejím využitím, formami a způsoby její kontroly.
V praktické části si žáci mohli vyzkoušet jednoduchá stanovení ve vodě a měli možnost pochopit její
význam v praxi.
Pomalu, ale jistě se blíží konec 1. pololetí. Spolu s ním pak pro naše deváťáky i čas, kdy se budou
muset definitivně rozhodnout, co dál. Pan učitel
František Křivánek, výchovný poradce, každý rok
pořádá řadu akcí, kterými chce vycházejícím žákům ulehčit rozhodování. 23. listopadu s nimi odjel do Sokolova, kde se ve sportovní hale v rámci
každoročně pořádané Výstavy škol prezentovaly

jednotlivé školy Karlovarského kraje. Žáci zhlédli připravené ukázky, ptali se na to, co je zajímalo, a odvezli si letáky a prospekty, které by se mohly hodit. V rámci výstavy měli rovněž možnost
prohlédnout si novou budovu ISŠTE, kterou byli
mnozí z nich nadšení.
29. listopadu se konala ve škole schůzka s rodiči a vycházejícími žáky, na kterou pan učitel pro
změnu pozval zástupce některých škol z regionu,
aby osobně prezentovali své instituce a zodpověděli případné dotazy. Rodiče i pozvaní zástupci přišli v hojném počtu a schůzka proběhla ke spokojenosti obou stran.
Vánoční svátky jsou za námi, před několika dny
jsme vstoupili do nového roku. My všichni, žáci
i zaměstnanci ZŠ Loket, vám přejeme, ať je to rok
šťastný a úspěšný, v němž se vám bude dařit, přejeme zejména pevné zdraví a hodně energie na
zvládnutí všeho, co rok 2013 přinese.
Sepsala: Mgr. Lucie Žippaiová
Petr Vlasák, Josef Wotzy, 4. třída
Čert jde do pokoje,
říká, to jsou děti moje.
Vezme je do pytle
a napíchne na vidle.
Cinká se svým zvonem,
ale napichuje rohem.
Píšou hezké věty,
přitom pečou děti.
Mají svého pána
a na ocase kus lana.
Zlobivci se škvaří ve své šťávě
a červy mají v hlavě.
Pro čerty velmi hravě.
Anežka Bartoňová, Šárka Šťástková,
Terezka, Andrea Oláhová, 4. třída
Jedna, dvě, tři čertice,
čtyři, pět, šest kolmice.
Sedm, osm, devět,
chodí tady medvěd.
Áňa, Terka, Andy, Šárka,
to je spisovací várka.
Jedna, dvě, tři, čtyři holky,
který milujou vdolky.
Andy, Terka, Áňa, Šárka,
to je nová bárka.
Vyjíždí na moře,
tam vyleze čert na oře.
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učebna Chodov,
Sokolov, Karlovy Vary
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