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Děti v mateřské škole přivolaly jaro

Zimo, zimo, táhni pryč!
To jsou slova úvodu říkanky o příchodu jara, kterou jsme
si s dětmi v MŠ říkali na začátku
března. Různými způsoby jsme se

snažili jaro přivolat – zpěvem, říkadly, poslechem příběhů o jaru,
výrobou jarních dekorací – květin, ptáčků apod. Ale hlavně jsme
z různých (především přírodních)

Nejstarší občanka Lokte
oslavila 102. narozeniny
Dne 5. března 2013 navštívil starosta města Ing. Zdeněk Bednář a pracovnice správního odboru MÚ Loket nejstarší občanku města Lokte paní Růženu Chrastinovou, která se dožila v dobrém zdraví a vitalitě 102 let. Starosta města předal oslavenkyni kytici s gratulací a dárkový koš.

materiálů vyrobili Morenu jako
symbol zimy, kterou slavnostně na
první jarní den hodíme do řeky.
Doufáme, že se potom opravdu dočkáme teplejšího počasí a skuteč-

ného jara. Říkanka zmíněná na začátku našeho příspěvku totiž končí slovy… až se vrátím nazpátek,
svléknu zimní kabátek.
Učitelky MŠ
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PRVNÍ BŘEZNOVÁ VYCHÁZKA SPOLKU MLADÝCH HISTORIKŮ, SPOLU SE SLUNCEM, PSY A DĚTMI

aneb Putování po zaniklých loketských vyhlídkách

Na sobotu 2. 3. byla prostřednictvím
internetové informační sítě avizována
krátká (tj. v měřítku mladých historiků
3-4 hodinová) vycházka do okolí Lokte.
Zváni byli všichni. Příznivci i nepříznivci historie, turistiky a „spolčování se“
vůbec.
Zájemci se sešli ve 14.00 před Čerťákem (hospoda Čertův mlýn při silnici na
Karlovy Vary) a vydali se po staré solné
stezce směrem na Dvory k WALENDOVÉ - Valendové - vyhlídce.
Pokud si nepatrně pohraju s diakritikou v české verzi toho názvu, zní docela slibně, neboť mi evokoval celkem příjemné činnosti...
Úderem 14 hodiny se před hospodou
Čertův mlýn rozburácelo psí komando.
Nezasvěcení domorodci by se mohli
právem hněvat, v případě ale, že by byli
zasvěceni do ušlechtilých pohnutek to-

> výstava
V úterý 2. dubna v 17 hodin byla
v atriu loketské knihovny zahájena velice zajímavá výstava.
Pozvali jsme studenty a pedagogy Ateliéru ilustrace a grafiky pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Zástupci
ateliéru v čele s Mgr. A. Michaelou Kukovičovou představili na výstavě autorské knížky, které vznikají během studia
ve škole, autorské plakáty, klauzurní práce a také kolekce filmů z produkce ateliéru Animace.
„Ateliér ilustrace a grafiky je otevřeným prostorem pro studenty nadšené
z kreslení a s ambicí expandovat obrazem nejen do galerií, ale i do knih, ulic
a elektronických médií. O charakteru

hoto shromáždění, jistě by přimhouřili oko.
A že nás bylo! Lidí, psů i dětí. I zvědavé slunce si ten masový počin nemohlo
nechat ujít.
Vyzbrojeni mapou, kterou držel pan
Daniel Śťastný, a především obšírným
a fundovaným výkladem pana Jana Mosebacha, arbitra historia, jsme se vydali
hltat sobotní slunné odpoledne.
Měla jsem velmi euforické pocity. Lidičky, u kterých bych předpokládala,
že se s nimi setkám nanejvýš u sklenice piva, tu srdnatě šlapali s úsměvem na
tváři a dobrou náladou „po všech kapsách“.
Když jsme zdolali všechny louky nad
bývalou hospodou „Za Vodou“, došlo
ovšem k první (naštěstí jediné) potyčce.
Přírodou naprogramovaný likvidátor Jack Russel, zvaný prostě Jack, mi-

láček mladičké sympatické dvojice Inka
a Lucky, vystartoval na o pět těl mohutnějšího labradora Prince. (Asi mu záviděl ten titul.)
Nu, v duchu jsem si řekla, že psi jsou
v tomto směru alespoň přímočaří. Na
rozdíl od většiny lidí.
Nejsrdnatější a nejobdivovanější „bojovník“ byl ale bezesporu pan Jan Mosebach, který s lehkostí, dobrotivým výrazem a úctyhodnými lety zvládal veškerá převýšení, ležérně se přiopírajíc jen
o sotva viditelnou hůlčičku. Každému
zvídavci navíc ochotně vyprávěl o každičkém místě, které jsme míjeli.
Když jsme se ocitli v bodě určení, tedy
V. V., mnoho jsme toho bohužel neviděli, neboť smíšený stromový porost
byl v přesile. O pár metrů dál - na místě zvaném Ludwigshöhe (Ludwigova
výšina), se již stromy malinko umoud-

ateliéru nejlépe vypovídají úkoly a témata studentům zadávaná a pak také
struktura studia, které není jenom výukou, ale životem v ateliéru spojeným se
setkáváním, hovory, výlety a nahlížením širších souvislostí. Hosty v ateliéru
nejsou pouze teoretici, ale také samotní
výtvarníci nebo nakladatelé či specialisté
z prostředí, kterým se v dané chvíli studenti zaobírají. Rád bych, aby se Ateliér ilustrace a grafiky stal otevřenou dílnou pro studenty nadšené z nakresleného a s ambicí sdělovat svou vizi obrazem nejen v galeriích, ale i skrze tištěná
a elektronická média“, říká vedoucí ateliéru, Mgr. A. Juraj Horváth. Ten je výrazná osobnost. Kromě pedagogické činnosti
se věnuje kresbě, grafice, grafickému designu, ilustraci. Stojí za pouličním pro-

jektem POPROSVET. Jako grafik a ilustrátor pracuje pro nakladatelství Argo,
GplusG, Labyrint, Torst a Triáda. Publikoval v časopisech Souvislosti, Dotyk,
Revolver Revue a Park. Mnohokrát získal ocenění Nejkrásnější česká kniha. Za
knihu Příběhy z Parní lázně získal v roce
2001 na Lipském knižním veletrhu cenu
Nejkrásnější kniha světa.
Se svou ženou Terezou Horváthovou
vydává knihy pro děti a mládež v nakladatelství Baobab. Baobab vydává obrazové knihy a ilustrované textové knihy
pro nejmenší děti, mládež i pro celou rodinu. Kromě autorských knih publikuje
také světovou literaturu, věnuje se i vydávání edicí. Dosud vydané knihy lze
shlédnout na webové adrese http://www.
baobab-books.net/knihy .

řily a rozestoupily se. Naskytl se nám
nádherný pohled do tváře Lokte, s trochou nadsázky téměř z ptačí perspektivy. Máme neskutečně malebné a meandrem řeky Ohře nádherně řezané městečko...
...ale to už se naše kroky stáčely zpět.
Kdo chtěl, tak se posilnil u robičské studánky, no a nadšenci si ještě přidali porci zacházky na Supí potok. (Samozřejmě
za odborného dohledu pana Jana.)
Všechny zážitky a dojmy se pak musely prodiskutovat v hospůdce U Gardnera, kde to hlučelo, štěkalo a překřikovalo se... no, vlastně nevím, až do kdy.(Já
osobně jsem se svým manželem a dcerou odcházela po 20. hodině sledovat
předávání Ćeských filmových lvů.)
Myslím, že to byl velmi vydařený den.
Jen více takových.
Dagmar Šťastná

Podle pohádky Modrý tygr autorky Terezy Horváthové byl v loňském roce natočen stejnojmenný film. Tato úspěšná
kniha vyšla nejen u nás, ale i v Japonsku
a její vydání se chystá také v Nizozemsku, Polsku a na Slovensku.
Čerstvou novinkou je, že byl Baobab
nominován na prestižní cenu pro nejlepšího nakladatele mezinárodního veletrhu
v Bologni.
Vernisáž 2. 4. 2013 hudebně doprovodil Tomáš Podroužek - akordeonista
hrající a zpívající world music. Je možné si také zakoupit práce studentů ateliéru - plakáty, pohledy, drobné tiskoviny,
knihy či autorské balicí papíry. Výstava
potrvá v Městské knihovně Loket do neděle 5. května.
Kamila Bartůšková
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Svoz objemných
a nebezpečných
odpadů v dubnu
„Nebezpečný odpad“ jsou zejména: zářivky, galvanické články, odpadní oleje (motorové, převodové, hydraulické), léky, plechovky se zbytky barev, lepidla, autobaterie, fotochemikálie, kyseliny, chladničky, televizory, monitory, mrazáky atd. Při předání neplatí občané, kteří
mají uzavřené smlouvy na likvidaci komunálních odpadů, žádný poplatek. Je však nutné prokázat totožnost občanským průkazem.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
A ELEKTROODPADU SE KONÁ 14. 4. 2013
Finské Domky - u autobusové
zastávky

14:00 - 14:15

Nádražní ul. - u autobusové
zastávky (u novinové stánku)

14:20 - 14:35

ČSA ul. - u autobusové zastávky
č. p. 439

14:40 - 14:55

Sportovní ul. - sídliště
u kotelny č. e. 134
Náměstí T.G.M. - před budovou
SPŠ
Revoluční ul. - u Restaurace za
vodou č. p. 219

> ZUŠ informuje
Žáci naší školy z pěvecké třídy Jana Zapfa a Dalibora Kaplana se v sobotu 16. 3. 2013 zúčastnili pěvecko - hudební soutěže „Březovský lístek“.
Kategorii mladších jsme zvládli opravdu dobře. Třetí místo překvapivě získala Eliška Drobná
(třída J. Zapfa), druhé místo získala Petra Kriegerová (třída D. Kaplana), do dalšího kola soutěže „Ostrovské veverky“ postoupila také Lucie
Šreinová (třída D. Kaplana). V kategorii Dua
postoupilo v konkurenci šesti účinkujících Duo
Šimon Pošta a Jan Hlavsa.
Všem účinkujícím děkujeme za reprezentaci školy a postupujícím přejeme úspěch v dalším kole.
Žáci, kteří se účastnili: Eliška Drobná, Jan Hlavsa, Šimon Pošta, Zuzana Uhlíková, Helena a Nikol Hanákovy,
Štěpánka Svejkovská, Václav Váša, Patrik Kolegar, Michaela Balážová, Lucie Šreinová, Petra Kriegerová.

> soutěž Loketský žurnál
15:00 - 15:15
15:20 - 15:35
15:40 - 15:55

Údolí - u autobusové zastávky

16:00 - 16:15

Nadlesí - býv. prodejna č. p. 55

16:25 - 16:40

Sokolovská ul. - u autobusové
zastávky č. p. 565

16:50 - 17:05

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
Pro obyvatele sídlišť Sportovní a Mírová budou přistaveny
kontejnery v pátek 19. dubna a odvezeny v sobotu 20. dubna
2013 dopoledne:
Sportovní ulice - na parkovišti u kotelny a na komunikaci u autobusové zastávky (u pečovateláku).
Mírová ulice - u telefonní budky.
Pro ostatní obyvatele Lokte (mimo sídliště Sportovní a Mírová) bude proveden svoz objemných odpadů v neděli 21. dubna
2013 z ‚hromádek‘ u sběrných nádob. Každý, kdo platí za odvoz odpadu městu Loket, může dne 21. dubna 2013 do 9:00 hodin u svého svozového místa, tzn. u nádoby na směsný komunální odpad (popelnice), odložit objemný odpad (starý nábytek,
matrace, hadry, linolea, koberce, umyvadla, vany, WC mísy atd.).
Svozové vozy ze stanovišť objemný odpad odvezou.
Prosíme o dodržení výše uvedené „svozové hodiny“. Hromádky, které budou vytvořeny po deváté hodině, nebudou zlikvidovány. Do kontejnerů a na ‚hromádky‘ neodkládejte: kovový odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad (zářivky, galvanické články,
odpadní oleje, léky, plechovky se zbytky barev, lepidla, autobaterie, fotochemikálie, kyseliny), elektroodpad (chladničky, mrazáky, televizory, monitory atd.) a stavební suť. Odložení věcí, které
nejsou objemným odpadem, bude považováno za založení černé skládky a bude postiženo jako přestupek (fyzická osoba) nebo
jako správní delikt (podnikatelé). Další termín svozu objemných
odpadů je plánován na konec října tohoto roku.

Městská knihovna v Lokti vyhlašuje 11. ročník
tvůrčí soutěže pro děti ve věku 5–16 let. Pravidla soutěže:
Vaším úkolem je vytvořit časopis dle vámi vybrané kategorie. Kategorie jsou:
Komiks - libovolná technika tvorby (ručně malované obrázky, fotokomiks, PC stripy apod.).
Loketský speciál - vytvořte časopis o vašem
městě. Aktuality, zajímavosti, historie, reportáže, rozhovory se zajímavou osobností Lokte.
Oceníme především vaše vlastní nápady.
Reklamní časopis - pozor! Hodnocen bude
především váš originální nápad a pojetí, tedy
vlastní slogany a obrázky, fotky. Nechceme časopis slepený z reklam z jiných časopisů!
Časopis pro zábavu - křížovky, vtipy, rady
a pod.
Časopis pro seniory - jak byste si představovali, že má vypadat časopis pro důchodce? Zamyslete se, co seniory zajímá, o čem by si rádi četli,
jaké důležité informace byste jim prostřednictvím časopisu sdělili...
Pozor! Porota bude hodnotit hlavně nápad, originalitu, vtip a grafickou úpravu. Váš časopis
by samozřejmě měl obsahovat na obálce důležité údaje (ročník, číslo, cena, název časopisu
a pod.).
Časopis může vytvořit jednotlivec i skupina.
Do soutěže budou přijaty pouze vlastní výtvory (to znamená časopis, který sami napíšete, ale
můžete vytvořit i na počítači.
Rozsah stran vašeho výtvoru je libovolný, měl
by ale mít alespoň 4 stránky).
Veškeré vaše dotazy k soutěži rádi zodpovíme
v knihovně.
Pro všechny účastníky soutěže jsou opět připraveny zajímavé odměny. Časopisy odevzdejte v knihovně do 15. května 2013.
Vyhlášení vítězů a hodnocení prací se uskuteční
v knihovně 29. května v 15:00 hodin.

PODĚKOVÁNÍ
Město Loket si dovoluje touto cestou poděkovat všem níže uvedeným
sponzorům za velikou pomoc při zajištění reprezentačního plesu Města Loket, který se uskutečnil dne 16.
března 2013 na hradě v Lokti.
Agentura Vlny – Vladimír Suchan
Blanka Kurčíková – studio Blanch
COLOR AUTO s.r.o.
Česká spořitelna, a.s.
Domácí práce s.r.o. – Dana Dudková
ELESTA Loket s.r.o.
FRENZELIT s.r.o. – Hana Lehká
G. BENEDIKT – Porcelán pro hotely a gastronomii
Goethe Tour – Ivana Lojínová
Hotel Goethe – Pavel Fejtek
HRAD LOKET, o.p.s.
Imperial Karlovy Vary a.s. – Ing. Procházka
Jan Hála
Josef Níč
K Oil křeček s.r.o. - Jiří Křeček a Marek Riedl
Karel Holoubek - Becher Platz
Kebab u Marušky - Marie Bednářová
Keramika manželé Herákovi
Kosmetika - Petra Viterová
Kovářství a zámečnictví Smolíkovi
Květinářství Říčany
Loketské městské lesy s.r.o.
LUMA computer spol. s r.o.
Miroslav Švehla
Mobilní a kamenné muzeum - Petr Počepický
Mr. Podprsenka - „Vím, co se nosí“
Nikolka - Libuše Švihnosová
Pa a Ha - opravy a revize zdvihacích zařízení
a jeřábových drah s.r.o.
Pivovar Ferdinand - Václav Lojín
Pizzerie Na růžku - Jakub Neudert
Radek Hejna
Restaurace Atmosféra
Restaurace U Gardnera - Jakub Neudert
Služby MaSS, spol. s r.o.
STACE ELEKTRONIK - Roman Volejníček
TICHÝ CONSULTING s.r.o. - Jakub Tichý
THUN 1794 a.s.
Vlastimil Husák
Voda – topení – plyn - Václav Neudert
Zahrada Loket – M. Štěpán

> epigram
ZLODĚJI
Uklízečka přišla v pátek do radnice,
málem ji u dveří ranila mrtvice.
To už nezachrání ani slivovice,
to je realita: zmizely desetitisíce.
Zloději je ukradli přímo z kasy,
jsou zlé časy = prázdné jsou basy.
Městem zní další varovné hlasy,
policie šetří i Loketské lesy.
Kabely, stromy, svíce hřbitovní –
to všechno mizí. Lupiči šikovní!
Má někdo lék na zlodějské nemoce?
Co takhle useknout jim obě ruce?
K. Šujan
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Geodet Josef Kára spolu s místostarostou Rudolfem Flaškou (vpravo) při Novoročním běhu 2013. Foto: Zdeněk Hnízdil.

Rozhovor s místostarostou Rudolfem Flaškou: „Politické ha

Rozhovor s pedagogem, sportovcem a mís- jít k mnohem nešťastnější události než je odcizetostarostou Lokte v jedné osobě, s Mgr. Rudol- ní zmíněných věcí.
fem Flaškou, vedl Kristián Šujan.
Bude mít odcizená částka vliv na hospodaře1. března vykradl loketskou radnici zloděj. ní města?
Celková škoda je podle policie předběžně vyčísUrčitě ne nějaký zásadní, i když je škoda každé
lena na částku přesahující 100 tisíc korun. Mů- koruny v dnešní době, ale po zkušenostech v mižete přiblížit, co se stalo a co všechno ukradl?
nulých letech nikdo nepředpokládal, že dojde
Ano, v pátek 1. března odpoledne byla vykra- k situaci, k níž došlo, a že se pachatel shodou nádena radnice, ztratily se kromě finanční hoto- hod trefí do doby, kdy nikdo na radnici nebude.
vosti také stravenky a drobná elektronika. Případ řeší policie.
Nedávno jste nahradil Petra Zahradníčka ve
funkci místostarosty. Můžete popsat svou doÚřad nemá bezpečnostní systém, který mohl savadní profesní a politickou kariéru?
podobné situaci zabránit?
Do Lokte jsem se dostal v roce 1967 na umísPo této nepříjemné události začíná úřad pod- těnku jako učitel na základní školu. Moje apronikat kroky k zabezpečení budovy. Tento pro- bace je český jazyk - tělesná výchova. Na loketblém nebyl řešen nikdy v minulosti a až tato ské základní škole jsem působil 14 let, potom
událost ukázala, že je nezbytné tuto pomíjenou jsem odešel na dva roky na 1. ZŠ Sokolov a návěc napravit a úřad zabezpečit. Řada pracovní- sledně jsem se stal ředitel ZŠ v Novém Sedle. Poků zůstává v práci i po pracovní době, většinou sledních devět let jsem působil na 3. ZŠ Sokoženy, a teprve až teď nám dochází, že mohlo do- lov (Sportovní škola) jako ředitel. Mimo školu

jsem místopředsedou v TJ Loket a hodně času
jsem věnoval a věnuji práci s dětmi na poli sportu (tréninky, závody).
V zastupitelstvu v Lokti působím třetí období, protože mám zájem o dění v našem historickém městě a chci přispět k jeho dalšímu rozvoji. Své povolání beru jako poslání a práce s dětmi na poli sportu se stala mým celoživotním koníčkem.
Jak se Vám pracuje na pozici místostarosty?
Pozice místostarosty v současném zastupitelstvu je časově hodně náročná. Tolik mimořádných pracovních zastupitelstev a rad jsem v předešlých obdobích nezažil. Současné vedení města má zájem, aby co největší počet zastupitelů se
vyjádřil k problémům města a na konečném řešení daného tématu (zimní a letní údržba města, odpadové hospodářství města atd.) se podílela většina zastupitelů. Tím se předejde kritice, že
o některých věcech rozhoduje jenom rada města.
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ašteření je na malém městě spíše ke škodě než k užitku.“
Kdy a kde se na Vás občané mohou obrátit se
svým dotazem či problémem?
Neustále se pohybuji mezi lidmi. I když jsem
v důchodu, nadále trénuji mladé fotbalisty a atlety, každý den se pohybuji po městě, potkávám
se se spoluobčany a jsem kdykoli ochoten řešit
problémy, které je tíží a zajímají. Prakticky každý
den jsem na radnici a není problém se se mnou
také telefonicky spojit a sjednat si schůzku. Jsem
v Lokti už 46 let, považuji se za patriota a starousedlíka, s většinou občanů se znám, denně potkávám a proto nemám problém se s lidmi bavit
o čemkoli a kdykoli.
Ve volbách v roce 2010 jste kandidoval za
Sdružení nezávislých kandidátů Lopata, teď
však u Vašeho jména žádnou politickou příslušnost nevidím. Proč?
LOPATA se nás vzdala, mě a mého zetě MUDr.
Bauera a jsme tím pádem Nezávislí. Jsme malé
město, třítisícové, kde lidé nevolí politiky, ale ty,
které znají. Veškeré politické hašteření je na malém městě, jako je Loket, spíše ke škodě, než ku
prospěchu. Na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva všichni zastupitelé přísahali, že budou
pracovat ku prospěchu města, nehledě na to, jaké
politické uskupení zastupují.
Jak vnímáte situaci městské firmy Loketské
městské lesy (LML)? Mám na mysli zejména ostré názorové přestřelky, vyšetřování policie, personální změny a vůbec celkově asi dost špatný
mediální obraz firmy navenek. Přijde mi, že lidé

už jen čekají, kdy přijde další kauza a začíná jim
to tzv. lézt krkem.
LML jsou stále v šetření policie. Dění kolem
nich se v poslední době zklidňuje. Výsledky LML
a odvody městu jasně dokazují, že firma je v dobré kondici, v pořádku a slouží k tomu, k čemu
byla založena. Přestřelky mezi bývalým vedením
Lesů a současným vedením města jsou zbytečné
a předčasné, myslím, že až výsledek šetření policie
jasně ukáže, jaká konkrétní situace na Lesích byla
a jaká je dnes. Do té doby by měli všichni aktéři
této kauzy zachovávat mír a soustředit se na další věci města, dokončení větších plánovaných investic, tj. druhá etapa přístupové cesty k Finským
domkům, předláždění a odkanalizování pěší zóny,
vyfrézování a přeasfaltování průhonu, získání dotace na výměnu oken a zateplení budovy školy
T. G. M. či věnovat větší pozornost ulicím Tovární, Revoluční a Rooseveltova.

jí, jsou s její prací spokojeni.

Mají lidé možnost chodit v Lokti sportovat ještě někam jinam?
Ve Sportovní ulici je víceúčelové tartanové hřiště a travnaté hřiště na kopanou. ZŠ a SŠ se v rámci sportovní ligy škol zúčastňují soutěží. V atletických soutěžích ztrácejí body ve skoku dalekém
a vrhu koulí. Tyto disciplíny totiž nelze v Lokti trénovat, nejsou pro ně podmínky. Proto jsme
se rozhodli ve spolupráci s fotbalovým klubem
v Lokti vybudovat na okraji fotbalového hřiště
skok daleký s tartanovým rozběhem a vržiště pro
kouli. Trénuji děti v atletickém oddíle v Chodově
(kde jsou i někteří žáci z Lokte), a zjistil jsem, že
kompletní atletický chodovský stadion vybudovala firma Pragosport, a.s. Dohodl jsem se s vedoucím této firmy panem Kovářem, že jakmile nebude sníh, přijede do Lokte, námi navržené místo
obhlédne a řekne, za jakých podmínek je možno
A co loketská tělocvična? V minulosti si lidé skok daleký a vržiště koule vybudovat a samozřejstěžovali na špatný technický stav a nedostaču- mě za kolik peněz.
jící úklid.
Co byste vzkázal na závěr Loketským?
Loketská tělocvična je jediná ve městě, dopoledByl bych rád, kdybychom v Lokti všichni táhli za
ne ji využívají obě školy a odpoledne veřejnost. Je
natolik vytížená, že samozřejmě dochází k drob- jeden provaz a vybudovali tradici společných seným závadám, které je nutno neprodleně vyřešit. tkávání, jako bylo v minulém roce například slavVětší generální údržba byla provedena o prázdni- nostní rozsvícení vánočního stromku, mikulášnách, momentálně se připravuje dokončení vý- ská nadílka, vánoční zpívání, Novoroční běh nebo
měny oken. Velké problémy byly dříve s úklidem (blížící se) pálení čarodějnic. Atmosféra na poa údržbou tělocvičny, nástupem paní Martiny Vy- dobných akcích je taková, že lidé k sobě mají blízhnálkové na pozici správce tělocvičny se situa- ko a jsou na sebe hodní. Kéž by to vydrželo i po
ce uklidnila a všichni, kteří tělocvičnu navštěvu- celý rok.

Ostrostřelci na reprezentačním plesu Města Loket

Městský ples Lokte, který se konal 16. března 2013 na hradě, zahájili slavnostní salvou prezident
partnerských vztahů mezi Loktem a Illertissenem Franz Münzenrieder (vlevo) a loketští ostrostřelci.

Premiéra „Kačenky“
zažila ovace vestoje
6. března 2013 se v 19:00 hodin konala premiéra
projektu „Kačenka v říši snů“. Příběh, pojednávající o holčičce Kačence, která se v lese pod mystickou horou Krudum ztratí svému otci, sklidil před
cca 300 diváky nečekaně velký ohlas.
Kačenka v říši snů je projektem Základní umělecké školy Horní Slavkov/Loket, který jsme připravovali cca 2 roky. V pohádce je propojena výuka všech
vyučovaných oborů základní umělecké školy (hudební, výtvarný, taneční).
Účinkoval orchestr ZUŠ band, dále žáci tanečního
oboru, pěvecký sbor Vánek, taneční sólisté, zpěváci
a sólisté na hudební nástroje. Při slavnostní premiéře četla děj našeho příběhu herečka karlovarského divadla paní Lucie Domesová, které ještě jednou
velmi děkujeme za ochotu k realizaci našeho projektu.
7. a 8. 3. 2013 shlédlo představení cca 1000 dětí
mateřských a základních škol nebo jiných školských
zařízení z Horního Slavkova, Lokte i Sokolova.
Poděkování patří všem pedagogům ZUŠ, kteří se
na projektu podíleli, a městům Horní Slavkov a Loket za finanční podporu projektu.
Doufejme, že se společně uvidíme na dalších
představeních „Kačenky“ v loketském přírodním
amfiteátru nebo karlovarském divadle.
Jan Zapf dipl.um.
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ŽURNÁL MEDIA a.s.
Dr. Davida Bechera 1009/18
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Rozpis utkání II. fotbalové ligy
JARO 2013
13.4.2013 | 10:15
FK Baník - Baník Most
27.4.2013 | 10:15
FK Baník - Bohemians Praha
22.5.2013 | 10:15
FK Baník - SFC Opava

Přijďte nás podpořit!

Stačí jednou zavolat!
84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce
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> ZŠ Loket informuje

A K C E

Návrat do školních lavic po jarních prázdninách jsme zejména našim druhostupňákům trošku
usnadnili. Aby to po tom volném týdnu pro ně nebyl takový šok, nasedli v pondělí 25. února hned
po osmé hodině do přistaveného autobusu, který je odvezl do Chodova. Jeviště ve zdejším kině se
na chvíli proměnilo v prkna, jež znamenají svět, a na těch mohli žáci 7. – 9. ročníku zhlédnout hru
Karla Čapka Bílá nemoc. Divadlo různých jmen, které se zaměřuje zejména na prezentaci klasiků žákům základních a středních škol, jim velmi zdařile přiblížilo dílo jednoho z významných českých dramatiků.
Co se týká divadla, nepřišly v březnu zkrátka ani děti z 1. stupně. Žáci ZUŠ Horní Slavkov a Loket
si pro ně připravili 8. března v Horním Slavkově představení Kačenka v říši snů. Jde o historicky první projekt, v němž se ZUŠka snažila propojit činnost všech vyučovacích oborů – hudebního, tanečního i výtvarného. Dětem se pohádka moc líbila, byla napínavá, poutavá, nádherné byly i fotografie
z okolí Lokte a Krudumu. Za pozvání bychom chtěli poděkovat zejména panu učiteli Zapfovi ze ZUŠ.
Jeho svěřenci si právem zaslouží uznání, představení se jim moc povedlo.
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 své působnosti. Již pátý ročník projektu Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka jsme zahájili 10. ledna. Paní knihovnice navázaly spolupráci s paní učitelkou Evou Herdovou. Prvňáci nyní mají za sebou už devátou hodinu, a čeká je tudíž poslední čtení z knížky Čimpulák a Čapír. Naposledy jim četla paní Sobotová, a mimochodem moc poutavě a krásně, děti ani nedutaly. V každé takové hodině se nejenom čte, ale i hraje a plní zadaný úkol. Děti i všechny zúčastněné dospělé tento projekt moc baví.
V pátek 15. března se 15 žáků 4. ročníku společně s paní učitelkou Petrou Lillovou zúčastnilo v sokolovském domě dětí a mládeže praktické výuky dopravní výchovy. Ta probíhala ve čtyřech vyučovacích hodinách v prostorách DDM a na dopravním hřišti. Děti čekal test z pravidel silničního provozu, jízda zručnosti, jízdy dle pravidel. Všichni zatím prošli ´bez ztráty kytičky´, byli moc šikovní.
Pokud jim to tak půjde i příští rok, čeká je zaslouženě průkaz cyklisty.
V březnu se dočkala svého okresního kola zeměpisná olympiáda. Konalo se ve čtvrtek 14. března na sokolovském gymnáziu. Paní učitelka Marta Kupčíková s sebou vezla 3 soutěžící, Jendu Zahradníčka za 6. třídy, Dominika Bartoše ze sedmičky a Káťu Slavíčkovou z 9. třídy. Okresní kolo už
ve srovnání s tím školním bylo hodně obtížné a dalo našim soutěžícím zabrat. Přesto ostudu neudělali. Nejlépe z nich dopadl Jenda Zahradníček, který mezi 12 soupeři obsadil krásné 5. místo. Blahopřejeme.
Nejšikovnější recitátoři z 1. stupně, kteří postoupili do okresního kola recitační soutěže, měli svůj
den v pátek 15. března. Své výkony v opravdu velké konkurenci poměřili: v 1. kategorii Tereza Charousová, Eliška Lieblová, Anežka Bartoňová, Petr Vlasák a ve 2. kategorii Lucka Šreinová. Přestože
se všichni moc snažili, konkurence byla letos velmi silná (v 1. kategorii soutěžilo přes 40! dětí). Pochvalu si ale zaslouží všichni právem. V okresním kole jistě načerpali nové zkušenosti, které zúročí třeba příští rok.
Posledním březnovým kláním pak bylo celostátní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, které se konalo od 18. března v Karlových Varech. Hned první soutěžní den se v doprovodu paní učitelky Marty Kupčíkové zúčastnila Jitka Strádalová z 5. B. Odbornou porotu tvořily profesorky konzervatoří, jež doplnil dirigent z Národního divadla. Do našeho krajského města se sjeli zpěváčci z celé
republiky, takže konkurence byla opravdu velmi, ale velmi silná. I Jituška tak hlavně sbírala cenné
zkušenosti, které se jí určitě budou hodit. V pondělí 4. března se poprvé v budově školy v Radniční sešli budoucí prvňáčci. Byla totiž zahájena letošní Školička, projekt, kterým chtějí paní učitelky
z 1. stupně dětem přiblížit školní prostředí, zbavit je strachu a rozvinout řadu dovedností, které budou ve škole potřebovat. Na první setkání přišlo 21 dětí spolu se svými rodiči. Každý rok děti provází nějaké pohádkové nebo večerníčkové postavy. Letos to je Ája a její věrný psí kamarád Maxipes
Fík. A čemu se budoucí školáci věnovali naponejprv? Tak předně se samozřejmě vzájemně představili, na kartičkách hledali svá jména a poté dvojice pohádkových postav. Uvolňovali si ruce – kreslili klikatici a procvičovali prostorovou orientaci – vlevo, vpravo, nahoře… Další Školáček proběhl 18.
března. Uplynulé období nebylo tvůrčí jen pro děti, ale i pro paní učitelky. V pondělí 25. února a 11.
března se konalo školení Tvořivé školy, na němž se sešly paní učitelky z Lokte, Horního Slavkova,
Chodova, Chyše a Litvínova. Školení je zaměřené na smysluplné využití interaktivní tabule v hodinách matematiky na 1. stupni. V září 2012 proběhlo školení M pro 1. ročník, v příštím školním roce
bude pokračovat M ve 3., 4. a 5. ročníku interaktivně, ale i český jazyk v 1.- 5. ročníku interaktivně.
Sepsala Mgr. Lucie Žippaiová

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

V

K N I H O V N Ě

9. 4. 18.00
Úvod do Bible - Co je člověk?
Čím a proč zde vlastně jsme? Korunou stvoření, pány tvorstva, náhodným rozmarem přírodního vývoje,
nebo ještě něčím úplně jiným?
Přednáška pana Tomáš Kábrt z České biblické společnosti. Vstupné
zdarma.
11. 4. 18:00
Gnirsovi - Jubilanti regionu
Přednáška z cyklu Jubilanti regionu,
tentokrát věnovaná Antonu Gnirsovi a jeho dceři Anně. Antona Gnirse představí Filip Prekop z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti,
především jako významného archeologa, na Annu Gnirsovou vzpomene svým příspěvkem Karel Horčička
a pozvaní hosté.
13. 4.
Knihovnický výlet – za výstavou
dětských ilustrátorů
Dětští čtenáři mohou společně
s knihovnicemi navštívit výstavu 11
světů prezentující přední české ilustrátory a ilustrátorky knih pro děti
a mládež. Výstava se koná v Karlových Varech v Becherově vile. Odpoledne si malí návštěvníci mohou
zkusit vyrobit vlastního lichožrouta
na dílně vedené osobou nejpovolanější – Darinou Miklínovou.
Bližší informace na webu www.
mkloket.cz či přímo v knihovně.
Přihlášky na výlet lze podávat do
10. 4., počet míst je omezen.
16. 4. - 18:00 - Přehrávka houslové
a pěvecké třídy žáků Jana Zapfa
17. 4. - 18:00 - Přehrávka dechové
třídy žáků Marka Rothbauera
Zveme srdečně veřejnost dětskou
i dospělou na třídní přehrávky žáků
ZUŠ Loket.

18. 4. - 16:00 - Červená čítárna pro
děti a rodiče
Srdečně zveme děti od 3 do 6 let
s rodiči na dubnové čtení, povídání,
tvoření a hraní, tentokrát na téma
„červená“. Těšit se můžete, mimo
jiné, třeba na Červené Karkulky
z různých koutů světa.
18. 4. - 18:30 - Koncert
Městská knihovna Loket vás ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel ZUŠ Horní Slavkov/Loket zve
na koncert, program bude upřesněn na webu knihovny a propagačních materiálech. Těšíme se na setkání s vámi v atriu knihovny, vstupné dobrovolné.
20. 4. - 14:00 - Herní turnaj – JENGA VĚŽ a PEXESO
Zveme děti i dospělé na jarní turnaj
ve hrách Jenga věž a pexeso. Mladší
děti ve věku 5-8 let se utkají ve hře
pexeso, starší děti a dospělí pak ve
hře Jenga věž. Vítězové získají pěkné
ceny. Přihlásit do turnaje se můžete
již předem, tedy v průběhu dubna,
případně až v den konání. Připomínám, že registrovaní čtenáři si mohou zdarma prezenčně půjčovat hry
po celý rok. V současnosti mohou
vybírat z více než 55 stolních, deskových a karetních her, pro všechny
věkové skupiny. Nabízíme i hry pro
jednoho hráče.
23. 4. - 18:00 - Úvod do Bible - Kostlivci na náměstí
Bible běžně obsahuje velmi znepokojivé texty. Jedním z nich je podivná zpráva o nábožensko-politické
justiční vraždě synů Rispy, konkubíny krále Saula a o tom, jak tato žena
pohnula srdcem celého národa.
Přednáška pana Tomáše Kábrta
z České biblické společnosti. Vstupné zdarma.
Kamila Bartůšková

> Pálení čarodějnic
Základní škola Loket ve spolupráci s městem Loket, Sborem dobrovolných hasičů Loket, ELPENO a FK Loket pořádá 30.4.2013
SLET ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ
Program:
17.00 – 17.30
přihlášení čarodějnic u rybníčků (u altánku v parku) a u altánku nad amfiteátrem
17.00 – 18.20
čarodějnická cesta plná úkolů
18.30
upálení čarodějnice v přírodním divadle
Doprovodné akce: ukázka hasičské techniky, čarodějnické DISCO –
DJ ELpepíno. opékání vuřtů a jiné. Občerstvení zajištěno.
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