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Maškarní ples Termitů pobavil

Bohatý program a spoustu zábavy si užili návštěvníci Maškarního plesu Termitů, který se 12. března 2016 uskutečnil na hradě v Lokti.
Rozhovor s organizátorem a zastupitelem Václavem Neudertem naleznete na straně č. 4.

Dvorana může sloužit také jako muzeum
pro Bavorsko, připravuje se projekt
Město Loket se chystá dohodnout spolupráci
s bavorským městem Wunsiedel ohledně projektu plánované rekonstrukce budovy Dvorany v Lokti. „S panem místostarostou Zahradníčkem jsme začátkem března navštívili
muzeum ve Wundsiedelu, které s námi projevilo ochotu partnerství v realizaci tohoto projektu. Jde o jedno z největších muzeí Bavorska.
Líbí se jim myšlenka Goethe a Loket, Goethe
a Wundsiedel. Proti Němcům jsme ale příliš

rychlí a akční, chtěli jsme projekt podat ještě
do březnových dotačních výzev. Bohužel německý schvalovací proces je trochu na delší
časové období, takže to vypadá až někdy na
podzim. Bude ale zase dostatek času to celé
připravit,“ komentoval starosta Zdeněk Bednář. Loket už v minulosti jednal v otázce Dvorany o spolupráci s egerlandským muzeem
v Marktredwitzu. K dohodě však nakonec nedošlo.
Kristián Šujan
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MANŽELÉ SÁDLÍKOVI OSLAVILI DIAMANTOVOU SVATBU
Dne 3. března 2016 oslavili manželé Cecílie a Jan Sádlíkovi ze Zahradní ulice diamantovou svatbu (60 let!).
K tomuto jubileu přišli manželům poblahopřát starosta města Zdeněk Bednář a místostarosta Petr Zahradníček. Od 17:00 hodin si pak oslavenci připomněli
slavnostní akt na stejném místě, kde se před šedesáti
lety brali, tedy v kostele sv. Václava v Lokti při Mši svaté, kterou celebroval loketský farář Jiří Majkov.
Chtěli bychom tímto poděkovat panu Majkovovi za
obřad a organizaci naší diamantové stavby, dále
milým loketským farníkům a také panu starostovi
Bednářovi a panu místostarostovi Zahradníčkovi
za krásné blahopřání. Velmi nás to potěšilo. Manželé Sádlíkovi.

Ze života ZŠ Loket

Vědomostní olympiády, soutěže, besedu a sport. To
všechno absolvovali naši žáci v uplynulém období.
Sedmáci a deváťáci se společně s por. PhDr. Zdeňkou
Papežovou, krajskou koordinátorkou prevence kriminality a prap. Danielem Dvořákem při besedě v rámci
prevence kriminality zamýšleli nad šikanou, kyberšikanou, riziky, která hrozí v online prostředí, a samozřejmě
nezapomněli na prevenci. Hosté s dětmi rozebírali jednotlivé modelové situace, diskutovali a připomněli jim,
že každý nese zodpovědnost za své činy. Beseda byla
velmi podnětná, děkujeme oběma zástupcům Policie
ČR, že mezi naše žáky přišli. Prvňáčci se v úterý 1. března zúčastnili posledního společného čtení z knížky Evy
Bešťákové Statečný Zeb. Jejich hostem a předčítačem byl
tentokrát pan Bedřich Nývlt. Ve čtvrtek 17. března je už
v knihovně čekalo jen ukončení projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Součástí slavnostního zakončení bylo i předání vysvědčení rodičům prvňáčků.

Co říci závěrem? Dětem se čtení z knížky, jednotlivé
úkoly, poznávání nových hostů a hádání jejich povolání
moc líbily. Všem hostům děkujeme, že se rolí předčítačů
ujali, a velké poděkování patří i paní knihovnici Kláře
Rozsypalové.
Na okresním kolbišti bojovali 16. února zeměpisáři. Na
Gymnáziu Sokolov se s nástrahami Zeměpisné olympiády popasovali Filip Mašek ze 6.třídy, sedmák Josef Wotzy a Martin Růžička z 8.B. Své schopnosti a dovednosti
měli možnost prokázat i šikovní angličtináři. V rámci
Olympiády v anglickém jazyce je čekal poslech textu
a povídání na dané téma. Ve školním kole se nejvíce
dařilo pouze Petru Hethovi z 8.A, který si tak v kategorii II.A (8. a 9. ročníků) vybojoval postup do okresního
kola. To se konalo 26.února v Sokolově a Petr v konkurenci zástupců z celého okresu přivezl zpět do Lokte
krásné 4.místo. Blahopřejeme. Mgr. Lucie Žippaiová
(redakce článek zkrátila, celé jeho znění je zveřejněno
na webových stránkách www.loket.cz)

Okresní kola soutěží ZUŠ proběhla úspěšně
Naši žáci reprezentovali v březnu ZUŠ v okresních ko- získalo taktéž 1. místo s postupem do krajského kola.
lech soutěží – Komorní hra s převahou smyčcových Uvedeným žákům a pochopitelně jejich pedagogům
nástrojů (jmenovitě Kryštof Majkus, Dominik Glassl, (Mgr. Matuš Vaňuga, Gabriela Dundová Sojková dipl.
Lucie Šreinová). Toto houslové trio získalo v Bečově um., Marek Rothbauer) děkuji za reprezentaci školy,
nad Teplou 2. místo. Dále proběhla soutěž v Komorní postupujícím držíme palce v krajském kole soutěže.
hře s převahou dechových nástrojů (jmenovitě Blanka Výsledky z celostátního kola soutěže „Karlovarský
Žilíková a Anežka Bartoňová) – duo příčných fléten skřivánek“, z krajských kol soutěží ZUŠ a z Krajské pozískalo 1. místo s postupem do krajského kola, (jmeno- stupové přehlídky dětských skupin scénického tance
vitě Blanka Žilíková, Anežka Bartoňová a Adéla Hajná) 2016 přineseme v dalším čísle zpravodaje města Horní
– dechové trio ve složení příčná flétna, fagot, klarinet Slavkov.
V dubnu vás zveme na tyto akce ZUŠ:
13. dubna
17,30 hodin
Jarní koncert žáků ZUŠ
koncertní sál Pluh.dům
20. dubna
18,30 hodin
„Učitelé dětem“
atrium knihovny Loket
21. dubna
17,00 hodin
Třídní přehrávka (J.Šulková, V.Moiseeva)
Loket – tan. sál
23. dubna
18,00 hodin
„Svatojiřské slavnosti“
kostel sv. Jiří
25. dubna
17,00 hodin
Třídní přehrávka (D.Kaplan)
koncertní sál Pluh.dům
28. dubna
17,00 hodin
Třídní přehrávka (Z.Kolářová, T.Kolář)
koncertní sál Pluh.dům

Únor 2016 na SPŠ Loket

V tomto zimním měsíci na naší škole proběhlo hned několik
zajímavých akcí, které stojí za pozornost.
V sobotu 13. 2. proběhla na škole velká akce s názvem
„přijímačky nanečisto.“ O tuto akci byl mezi žáky devátých tříd základních škol velký zájem a zúčastnilo se jich
více než 60. Cvičné zkoušky vykonali z českého jazyka
a matematiky. Žáci si tak mohli vyzkoušet reálné podmínky

konání přijímacích zkoušek a dosažené výsledky jim byly
k dispozici během několika dnů. Dne 25. února proběhl
v rámci akcí pro žáky 9. ročníků základních škol poslední
z projektových dnů. Toho se zúčastnili žáci ze základní školy
v Horním Slavkově a celá akce se opět setkala s velkým ohlasem. Mgr. Alexandr Štěpnička, Mgr. Sebjánová Michaela
(příspěvek byl redakčně zkrácen, celý bude zveřejněn na
webu www.loket.cz).

k r á t c e
Original product of Sokolovsko
Na území okresu Sokolov
se mohou malí a střední
podnikatelé zapojit do
dvou zajímavých aktivit,
které marketingově podporují regionální podniky. Jedná se o certifikace
značky „Original product of Sokolovsko“ a soutěž
Tradiční výrobek roku. Na jaře 2016 proběhne
3. ročník certifikací značky „Original product of
Sokolovsko“. Pokud výrobci splní podmínky oprávněnosti jak pro výrobce tak i pro výrobek a požádají v termínu o udělení značky, žádost posuzuje
certifikační komise. Získají-li min. 10 bodů za jedinečnost, komise jim udělí certifikát, tzn. právo
užívání značky „Original product of Sokolovsko“.
Správcem regionální značky „Original product
of Sokolovsko“ je Mikroregion Sokolov - východ,
který je i pořadatelem soutěže Tradiční výrobek
roku. Soutěž má dvě zajímavá specifika: podmínkou není, že výrobce již musí podnikat, proto si
může kdokoli, kdo vyrábí něco zajímavého, otestovat, jaký bude o jeho výrobek zájem. Nominovat může výrobce do soutěže někdo jiný – a tak
v r. 2015 např. Turistické informační centrum Chodov nominovalo jednoho z chodovských výrobců
porcelánu. Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit prostřednictvím formuláře na webu. Uzávěrka přihlášek do soutěže je do 30. 4. 2016. Hlasování
proběhne v květnu.
Počet občanů k 31. 12. 2015:
3 105 občanů
Loket:
2 946 občanů
Dvory:
15 občanů
Nadlesí: 65 občanů
Údolí:
79 občanů
Pohyby občanů v roce 2015 v Lokti:
přihlášeno:86 občanů
narozeno: 34 občanů
odhlášeno: 107 občanů
zemřelo: 21 občanů
Přednáškový cyklus NPÚ
Národní památkový ústav zve na přednášku Petra
Sokola Historické šibenice a jejich výzkumy - Archeologie hrdelního práva nejen v Karlovarském
kraji. 26. 4. 2016 od 17:30 v městské knihovně,
T. G. Masaryka 1/69 v Lokti.
Čarodějnická pouť 30. dubna 2016
ZŠ Loket, skautské středisko Jitřenka Loket,
město Loket, hasiči Loket, pan Novotný, Loketské městské lesy a fotbalisté Loket pořádají 30.
dubna 2016 ČARODĚJNICKOU POUŤ. SRAZ
je v 17:00 hod. v přírodním divadle u pódia.
PROGRAM: 17:10 Zahájení – čarodějnický tanec / 17:15 Pravidla poutě / 17:30 Čarodějnický odlet na atrakce / 18:25 Čarodějnický tanec
/ 18:30 Srocení u skály na mini průvod k ohni
a následné „Upálení čarodějnice“ / 18: 35 Volná
zábava / DOPROVODNÉ AKCE: Ukázka hasičské techniky, Disco DJ ELPepíno, taneční a pěvecké soutěže, opékání vuřtů, ohňostroj, pekelné
ohně, mlha...
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s l o v o

s t a r o s t y

Vážení spoluobčané, jak jste
jistě zaregistrovali, letošní
rok bude ve znamení oslav
700 let Karla IV. Chtěl bych
touto cestou poděkovat
všem, kteří se podílejí na
zvelebování našeho města, ať už jsou to jednotlivci,
nebo party nadšenců, kteří
čistí břeh Ohře, odstraňují
nálety na hradbách nebo
pod hradem, čistí lesní cesty, stejně tak jako dalším, kteří
se jakkoliv zapojují do procesu, aby bylo naše město krásnější. Opravdu si toho vážím! Již na konci tohoto měsíce
naplníme společného ducha memoranda o vzájemné spolupráci mezi naším městem a městem Lauf v souvislosti
s oslavami jubilea římského císaře a krále Karla IV. 30.

h r a d

dubna se od 11 hodin na radnici v Laufu uskuteční vernisáž výstavy Karel IV. – Lauf a Loket, na kterou vypravíme
z Lokte autobus, který poveze do Laufu zástupce města,
sbor Cubitus, ostrostřelce, hasiče a další zájemce. Bohužel
autobus není nafukovací, aby pojmul všechny případné
zájemce. Přesto bych rád pozval i ostatní, zejména ty, kteří
se mohou dopravit do Laufu po vlastní ose (vždyť je to
jen zhruba dvě hodiny autem). Zároveň mohu ale ujistit
i ty, kteří se do Laufu nevypraví, že vernisáž souběžné
výstavy Karel IV. - Loket a Lauf, se o týden později - 6.
května uskuteční také v Černé věži u nás v Lokti. Následující sobotu 14. května, tedy v den narození Karla IV.,
organizujeme společně s městem Karlovy Vary pochod
od loketské radnice v 9:00 hodin do lázní, kde nedaleko
sv. Linharta zasadí Karel IV. pamětní strom.
I na tuto akci jste srdečně zváni!
Zdeněk Bednář, starosta

Svoz objemných a nebezpečných odpadů v dubnu
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU
(pouze pro fyzické osoby)

se koná v neděli 10. dubna 2016
„Nebezpečný odpad“ jsou zejména zářivky, galvanické
články, odpadní oleje (motorové, převodové, hydraulické),
léky, plechovky se zbytky barev, lepidla, autobaterie, fotochemikálie, kyseliny, atd. Každý občan města Loket, který
má uzavřenou smlouvu na svoz komunálního odpadu, má
možnost po předložení platného občanského průkazu předat svozové společnosti výše uvedené nebezpečné odpady
a pneumatiky (max. 4 ks na osobu). „Elektroodpadem“
jsou například chladničky, mrazáky, televizory, monitory,
sekačky, pračky, atd. Elektroodpad je možné odevzdávat
v průběhu celého roku i ve Sportovní ulici za vjezdem na
fotbalové hřiště (úterý a čtvrtek 16-18 hodin, sobota 9-12

hodin). Drobný elektroodpad (rychlovarné konvice, kulmy, grily, počítače, kalkulačky, mobily apod.) lze odevzdávat
v průběhu celého roku do červených kontejnerů, umístěných v ulicích Mírová - u tel. budky, a Radniční - za radnicí
u Dvorany. V radnici za vstupními dveřmi je umístěný E-box na drobný elektroodpad – do velikosti cca 7 x 26 cm
(např. mobilní telefony, tranzistorová rádia, fény, kulmy,
hračky na dálková ovládání atd.), a na použité baterie vlastní vhazovací otvor; Nepatří sem např. výbojky, zářivky,
žárovky. Sběrné boxy na vybité baterie jsou v prodejnách
potravin v Nádražní ulici (samoobsluha JIP), v ulici Sportovní (u p. Staška) a v základních školách.

Finské domky - u autobusové zastávky 	
Nádražní ul. - u autobusové zastávky	
ČSA ul. - u autobusové zastávky (u č. p. 439)	
Sportovní ul. - sídliště u kotelny č. e. 134	
Náměstí T. G. Masaryka - před budovou SPŠ 	
Revoluční ul. - u č. p. 219 (bývalá Restaurace za vodou)
Údolí - u autobusové zastávky 		
Nadlesí - u č. p. 55 (bývalá prodejna)	
Sokolovská ul. - u autobusové zastávky č. p. 565

14:00 - 14:15
14:20 - 14:35
14:40 - 14:55
15:00 - 15:15
15:20 - 15:35
15:40 - 15:55
16:00 - 16:15
16:25 - 16:40
16:50 - 17:05

l o k e t

9. dubna 2016 
20:00, 45 Kč
koncert Koonda Holaa - Turné k nové LP
15. dubna 2016
20:00, 95 Kč
koncert Depeche mode revival + Pilsen Queen tribute band
22. dubna 2016
20:00, 95 Kč
koncert Please The Trees+Kalle alternative / Tábor
6. května 2016 
koncert Booger

20:00, 45 Kč

7. května 2016 
sál, 17:00, 25 Kč
Loutkové divadlo Lokvar - Malá Mořská Víla
14. května 2016 
sál, 20:00, 95 Kč
Už rituál!! - Koncert AC/CZ (AC/DC revival)+Deep Purple revival Koberec Band
20. května 2016 
sál, 20:00, 95 Kč
Reggae mejdan!! - Green Småtroll ska-reggae / Praha+Rising Spirits reggae /Praha +Rastafidli Orkestra reggae-ska / Slaný
3. června 2016 
koncert X_jazz+Projekt 2

sál, 20:00, 45 Kč

4. června 2016 
17:00, 25 Kč
Divadlo Letadlo - Poučná pohádka - Do vesmíru
9. července 2016 
17:00, 25 Kč
Sváťovo loutkové divadlo - Povídání o pejskovi
a kočičce
6. srpna 2016
17:00, 25 Kč
Kašpárkovy čertoviny - Loutkové divadlo Zvoneček
13.-14. srpna 2016 
Středověké slavnosti Karla IV

10:00-18:00

1.-2. října 2016
10:00-20:00,10:00-18:00
10. ročník Vinobraní na hradě Loket
15. října 2016 
20:00, 95 Kč
Rituálně Koncert Plastic People of The Universe + 1
5. listopad 2016 
20:00, 95 Kč
Rituálně Led Zeppelin Southern revival +The Doors revival
10.-11. prosince 2016 
Vánoční trhy

10:00-18:00
připravil Roman Kvak

SVOZ OBJEMNÝCH ODPADŮ
Pro obyvatele sídlišť Sportovní a Mírová

budou kontejnery přistaveny v pátek 15. dubna a odvezeny v neděli 17. dubna 2016 dopoledne:
v ulici Sportovní na parkovišti u kotelny a na komunikaci
u autobusové zastávky (u pečovateláku),
v ulici Mírová u telefonní budky.
Pro ostatní obyvatele Lokte (mimo sídliště Sportovní
a Mírová) bude svoz objemných odpadů proveden v neděli 17. dubna 2016 z ‚hromádek‘ u sběrných nádob (popelnic).
Každá fyzická osoba, která platí za odvoz odpadu městu
Loket, může dne 17. dubna 2016 do 9:00 hodin u svého
svozového místa (u nádoby na směsný komunální odpad
- popelnice) odložit objemný odpad (starý nábytek, matrace, hadry, linoleum, 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
likvidovány.
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.
Další termín svozu objemných odpadů je plánován na
říjen 2016.
Městský úřad Loket, odbor výstavby – úsek odpady

k r á t c e
Šibenice představovaly běžnou součást evropské
raně novověké krajiny a nepostradatelný prvek
právního systému. Vzhledem ke svému umístění byly nepřehlédnutelnou dominantou zázemí
měst, současně místem, kde končily životy odsouzenců, kde byli pohřbíváni sebevrazi, místem na
pokraji počestného světa, které působilo na představivost obyvatel tehdy i dnes. V posledních desetiletích se šibenice a s nimi související pohřebiště stávají předmětem archeologických výzkumů.
Svými výsledky k tzv. archeologii práva přispěly
i výzkumy uskutečněné v západních Čechách,
včetně Karlovarského kraje. 
Lukáš Smola
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„Nebuď trouba, Loket je naše chlouba,“ říká zastupitel Václav Neudert
Zastupitel, podnikatel a loketský patriot Václav Neudert se v Lokti stará o sportovní hřiště.
V jakém stavu jsou hřiště v současnosti, co říká
na řádění vandalů a jak si užil nedávné Velikonoce? To a mnohem více v následujícím rozhovoru.
Připravil Mgr. Kristián Šujan, PF UJEP

majetku. Na tuto rekonstrukci se zažádalo o dotaci – jde o hřiště v Mírové a Sportovní ulici. Jinak
v rozpočtu města je připravena částka na opravu povrchu na víceúčelovém hřišti ve Sportovní.
V rámci finančních možností se snažíme se správcem majetku celoročně opravovat a zkrášlovat
víceúčelová hřiště v Lokti, aby měly děti a jejich
rodiče kde trávit volny čas – jde o hřiště Sportovní,
Mírová a Zahradní.

Jak jste si užil Termitský ples na hradě?
Užil jsem si ho náramně jako každý. Dle mého
názoru byl povedený, ale to je spíše otázka pro saCo vandalové, jak se jejich řádění podepisuje
motné účastníky tohoto plesu.
na stavu hřišť? Co nejčastěji ničí?
Vandalové jsou a budou vždy v každém městě.
Byla organizace náročná?
Na tuto otázku by spíše měla odpovídat Policie ČR
Organizačně to bylo dost náročné, ale s tím se anebo by měla dle mého názoru dělat častěji, hlavvždy počítá a ne každému se ve finále zavděčíte. ně noční, kontroly. Nejčastěji jsou ničeny ochranné
Vždy je tedy co zlepšovat. Velký dík patří všem sítě na tartanu (rozřezané, propálené) a samotný
sponzorům a můj obdiv mají Vláďa Suchan, Ve- tartan a zničené hliníkové brankové konstrukce.
ronika Krejčiříková a Jana Petanová, bez nich by Tyto opravy samozřejmě stoji také peníze. Loketští
se tento ples nejspíše ani nekonal.
občané by měli být více všímaví, jelikož jde i o jejich majetek. I když je tento areál přístupný zdarA co Velikonoce, dodržujete velikonoční tra- ma, neznamená to, že se musí ničit a poškozovat.
dice a chodíte s pomlázkou po městě?
Velikonoce jsem dodržoval, když byly děti menší,
Na podzim v roce 2014 jste v komunálních
teď už jsem jen tradičně obešel rodinu, aby nám volbách získal 211 preferenčních hlasů, dokonpřes rok neuschla.
ce o 19 hlasů více než vedoucí vaší kandidátky
Luboš Stehlík. Čím si vysvětlujete tak velkou
Jak hodnotíte jako fotbalista sportovní vyžití voličskou podporu?
v Lokti?
Já bych chtěl především poděkovat všem voliDá se vždy co zlepšovat, ať už je to fotbalové zá- čům, kteří volili naší stranu a mají v nás důvěru.
zemí, tak i jakýkoliv jiný sport. Dle mého názoru Je to zřejmě tím, že s každým se snažím vycházde chybí nějaké víceúčelové sportovní centrum, zet, i když nejsem samozřejmě dokonalý a každý
kde by se dal trávit volný čas.
máme své mouchy.

V Lokti se najdou kritici, kteří říkají, že se
v Lokti nic neděje. Troufám si říct, že co se týče
kulturního programu, tak předčíme i město Sokolov. Jinak se chystám na oblíbený Kryštof kemp,
kde jsem nechyběl ani minulý rok a musím říct, že
je tato akce velmi pěkná.
Kdyby město mělo, jak se tak říká, „na rozhazování“, a mohlo by si dovolit nějakou opravdu velkou investici, za co konkrétně byste se Vy
přimlouval?
Na tuto otázku Vám každý rodilý Lokeťák odpoví jedním slovem: Dvorana.

A co byste chtěl vzkázat na závěr loketským
V Lokti se už několik let staráte o údržbu
Loket zveřejnil bohatý kulturní program ve občanům?
hřišť. V jakém jsou v současnosti stavu?
zdejším amfiteátru. Přijedou Jethro Tull, ale
Loketským občanům bych chtěl vzkázat, ať se
Hřiště v současném stavu jsou v jednání před re- třeba i Lucie Bílá nebo Harlej. Chystáte se na mají rádi. V Lokti je přeci krásně. Moje motto zní:
konstrukcí s panem starostou a vedoucím správy nějaký koncert nebo operu?
Nebuď trouba, Loket je naše chlouba!

Zápis dětí do mateřské školy
Mateřská škola Loket, okres Sokolov, pracoviště Sportovní a Tyršovo náměstí, oznamuje, že v úterý 12.
dubna 2016 od 9 do 15 hodin se koná ZÁPIS DO
MATEŘSKÉ ŠKOLY pro rok 2016-2017, a to v MŠ na
Tyršově náměstí. Na zápis je nutné přijít s dítětem,

přinést občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte.
Zápis se týká dětí, které od 1. září 2016 do 31. srpna
2017 dovrší 3 let věku a dětí starších. „Rodiče si od 1.
dubna 2016 mohou v budově MŠ na Tyršově náměstí
vyzvednout žádost o přijetí dítěte do MŠ, evidenční

list dítěte v MŠ a lístek s časem zápisu. Zamezíme tak
dlouhého čekání. V den zápisu lze přijít i bez předchozího vyzvednutí tiskopisů, je však nutné si od 8 hodin
vyzvednout lístek s časem zápisu,“ uvedla ředitelka
MŠ Jana Koudelková.

Neskutečný Mezinárodní den žen Lokti
Nevím, jak jste tento den strávili vy, ale mně letos
přichystala Eliška, naše téměř dvouletá dcera, zajímavé
zpestření. Uvěznila mne na dvě hodiny na balkóně pověšením se na kliku u balkonových dveří. Klepu tedy na
sklo, volám dcerku a ukazuji na kliku, ale jen se usměje
a zahlásí „a jéje“. Zprvu věřím, že dveře opět zvládne
otevřít, ale nedaří se jí to (později zjišťuji, že pro takto
malé dítě byl odpor kliky opravdu příliš velký).
Začínám tedy z balkónu směrem Střelecká volat o pomoc. Za interval čítající přibližně 90 minut mi zprvu
pomoc nabízí jen soused, kterého jsem ani z jeho okna
neviděla, a pak až asi po hodině má zachránkyně paní
Jiřina.

Je pravda, že v tomto inkriminovaném období prošlo
jen pár osob, ale ty se pouze opakovaně ohlížely a asi
někam spěchaly. Chápu, nevisela jsem z balkónu za
jednu ruku, ale jsem si jistá, že slovo POMOC jsem
křičela opakovaně. Korunu tomu nasadila pejskařka
z okolí, kterou jsem stejně jako zmiňovaného souseda
prosila, aby se snažila sehnat mého přítele. Sdělila mi
však, že nemá internet k dohledání kontaktu a dala se
na odchod. Ještě jsem jí poprosila, ať se pokusí sehnat
alespoň někoho na ulici, ale na to reagovala větou
„Tam nikdo není“ a v klidu odešla s cigárkem v koutku.
A to ani netušila, že dcerka ihned po „uvaření polívčičky“ na posteli proti oknu balkónu spokojeně usnula.

Pak už šlo naštěstí vše ráz na ráz. Paní Jiřina sehnala
přítele, který dorazil ve chvíli, kdy se pod balkónem
objevili páni strážníci a do Sportovní ulice vjeli hasiči, které nakonec pravděpodobně zavolal milý soused
z okolního okna. Tímto bych tedy chtěla poděkovat
všem mým zachráncům, kteří mne nenechali umrznout. V onen den totiž místy sněžilo a já byla v osmém
měsíci těhotenství.
Po přečtení tohoto vyprávění bych Vás chtěla poprosit,
abyste se zamysleli nad svou ochotou pomáhat spoluobčanům. Já si i díky této zkušenosti daleko více cením
jedinců, kteří denně nabízejí svou pomoc. Díky Vám!
Petra Karlíčková

5 | RŮZNÉ

Loketské listy • duben 2016

Dialogy: Karel Smolík a Jaroslav Hlavsa
Tak jsem dnes zvažoval,
zda pracovat na zahradě, svítilo sluníčko a přímo
se to nabízelo, nebo se mám vypořádat s tím, co mi
už dlouho leží v žaludku. Pořád myslím na rozhovor s Patrikem Stangarem, v předminulém vydání
LL. Nikdo na to nereagoval, tak holt musím já. Je to
hezké, že máme v zastupitelstvu takové dříče, kteří obětavě pracují pro blaho města. Vedle starosty
je to určitě nejpracovitější občan města. Hřbitovy,
které spravuje, budou brzy nejkrásnější v celé republice, ale neměl by si stěžovat, jak moc pracuje.
To, co nyní vykonává, si sám zvolil a cílevědomě
se k tomu propracoval. Zadarmo to nedělá. Nebo
tím chce říct, že si taky zaslouží svatozář? Hlavně
mi ale vadí - nekritizujte a předveďte se, pracujte
pro město. Pochopitelně dobrovolně. To je jako za
normalizace.
Jako předseda dozorčí rady kontroluje PS výrobu
peněz v Loketských lesích. Peníze tečou do města
a poté hlavně do firem loketských podnikatelů.
Stromy v okolí Lokte silně mizí, dřevo se prodává,
zůstávají holé stráně, ale lesáci vědí, co dělají, jak
mě ujistil p. ředitel Kolář. A peněz je pořád málo.
Nedej bůh, aby radní začali přemýšlet o prodeji
vybraných a nebo vytipovaných pozemků, mám
na mysli lesní pozemky už bez perspektivy mega
těžby. Protože bývám očerňován za neoprávněnou
kritiku a vytváření blbé nálady, zeptal jsem se na
názor člověka, kterému věřím, bývalého ředitele
lesů Jardy Hlavsy a jeho odpověď určitě stojí za

otisknutí.


Karel Smolík

2/ Neuvážené investování mohu deklarovat
na příkladu Farmy v Horách: „Areál muničního skladu získalo do majetku města staré vedení
lesů zadarmo od ministerstva obrany. Jeho účetní
hodnota v té době činila cca 3 mil. Kč. S využitím
dotačních i vlastních prostředků se nám podařilo zvelebit místo do té míry, že současné vedení
(předběžně) uvažuje o prodeji za mnohonásobně
vyšší částku. Takže v čem byla ta investiční neuváženost“?
Mě už omrzelo tyhle své pravdy do nekonečna
opakovat a dohadovat se o zásluhách na současných hospodářských výsledcích lesů. Lidi to nezajímá a unavuje. Snažím se přistupovat k problémům
města konstruktivně a bez osobních animozit (dělám na pasportu a plánu péče o zeleň). Chtěl bych
ale říci, že pokud na konci současného deceniálního plánu (a už jsme téměř v půlce) předloží nové
vedení výsledky srovnatelné s těmi našimi, pak to
rád a veřejně uznám. Nakonec, pořád to jsou, po
těch dvaceti letech služby, „moje lesy“, na kterých
mi záleží i když do nich teď smím už jenom na
houby.
Jestli to uznáš za vhodné, můžeš do svého článku
vložit moje věty - můj názor.
Měj se hezky, spolubojovníku, Jarda.

Asi Tě zklamu, Karle,
ale já nejsem schopen z údajů, které mám k dispozici objektivně posoudit hospodaření lesů. Neviděl bych to ale až tak černě, jakkoli je jasné, že
„všechno se vždy nepovede na 1* - například ten
tvůj Robič. Můžu ale obecně konstatovat, že snaha
po maximálním okamžitém zisku by neměla hospodáři zakrývat oči. Nám bylo hlavně vytýkáno, že
jsme 1/ přetěžovali etát a 2/ neuváženě investovali
(krimi povídky nechám stranou). No, když to zjednoduším a shrnu, mohu konstatovat zásadní fakta:
1/ Minulé vedení lesů se významně zasloužilo
o to, že město získalo krom svých historických
majetků, dalších cca 1 200 hektarů lesa, takže dnes
hospodaříme na téměř 5 000 hektarech. I tyto nové
majetky byly řádně ošetřeny a vychovány. Výsledkem je, že nezávislá taxační kancelář navýšila etát
(doporučené množství těžby pro období 20122021) z původních 26 000 kubíků až na současných
cca 35 000 kubíků. Toto je výsledek našeho hospodaření, který byl schválen státní správou lesů, a to
je také zásadní veličina pro dosažení současných
hospodářských výsledků. Pokuta za porušení lesního zákona (bohužel, stalo se, administrativní
kiks jsem uznal) udělena nebyla, protože státní
Aby bylo jasno, nechci vytvářet blbou náladu, naspráva vzala objektivně v potaz to podstatné – vel- opak přeju všem hezké jarní dny, a teď už se těším
mi dobrý stav lesa po našem hospodaření.
na zahrádku, 
Karel Smolík.

Reakce starosty Zdeňka Bednáře
Milý pane Smolíku,
pochopil jsem, že vám „dlouho leží v žaludku“
Patrik Stangar a hospodaření našich lesů… K tomu
jen tolik – podobně, jako řada dalších spoluobčanů,
i já jsem velmi spokojen s údržbou hřbitova. Stejně
tak s pracemi tzv. VPP, tedy pracovníků vykonávajících veřejně prospěšnou činnost, díky jimž se udělala
řada záslužné práce ve městě, např. čištění hradeb,
výřezy, opravy komunikací apod. Co se týká jeho
(a nejenom jeho) působení v dozorčí radě lesů, pak
vykonává přesně to, co od výkonu DR město očekává,
má přehled, kontroluje a informuje vlastníka o stavu
hospodaření. Oproti předešlé dozorčí radě, kterou si
prakticky najmenovalo minulé vedení lesů, a které
nekontrolovalo (nebo nechtělo vidět) a neinformovalo vlastníka, takže to na lesích dopadlo, jak to dopadlo. Zásadně se ale ohrazuji, že by se na lesích „vyráběly peníze“, zůstávaly holé stráně a vytipovávaly se
pozemky „bez perspektivy mega těžby“ k prodeji! Ono
to navíc nemá logiku – prodávat louky. Opak je pravdou – těžba je mnohem šetrnější s výrazně vyšším
hospodářským výsledkem, než-li za minulého vedení,
ale to už se opakuji…

Milý Jardo,
Ano – přetěžovali jste etát (a to zásadně!) a neuváženě jste investovali a hospodařili. Správně píšeš, že
zásluhy na zisku historického majetku (cca 1200 ha)
jdou především za městem, ale to, jak jste tento potenciál využívali, je až tristní a dosvědčují to již v minulosti několikrát zveřejněné výsledky auditu. To, co
označuješ za administrativní kiks, který jsi uznal, je
ve skutečnosti plundrování lesa těžbou nad povolený
rámec (etát) o dva roky – tedy o cca 70 tisíc kubíků
dřeva! A kde skončily ty milióny? V nesmyslném dotování Farmy Hory, v nesmyslných nerezových závorách,
v nesmyslných investicích, ze kterých měli oba jednatelé
(pro ty, co mají krátkou paměť – měli jsme nesmyslně
2 jednatele lesů!) bonusy v podobě odměn, atd. Dále
zmiňuješ proměnu muničního areálu na Farmu Hory
s využitím dotačních prostředků. Ano… skvělé! Až potud
je to v naprostém pořádku. Jenže, pak se to zvrtlo… Nejdříve zastupitelstvo neuváženě prodalo kus pozemku na
stavbu rodinného domu panu Scheuerovi, s argumentací, že přece stejně spravuje naše lesy. Vida, už nespravuje
a uprostřed našich pozemků máme zbytečný problém.
Pak tu byl podnikatelský záměr se zvěřinou v podobě

dančího masa z obory, provozování hospody se taky nepovedlo, rašelina a dřevovýroba daleko… Ale budiž, investici jako celek, nezpochybňuji. Otázkou je, zda je celý
areál, který je trochu z ruky, nejenom pro Lesy, ale i pro
vlastníka – tedy Loket, do budoucna přínosem i s ohledem na to, že bychom mohli všechny lesácké činnosti
nyní přemístit přímo do Lokte, když město koupilo areál
bývalého Fordu v Revoluční. Je také otázkou, zda je pro
město důležitější spravovat krásný areál v Horách, nebo
rekonstrukce Dvorany, či předláždění náměstí? Jakákoliv rozhodnutí o větších investicích nebo prodejích navíc
vždy podléhají zastupitelstvu (není to tedy svévole lesů,
nebo radních). V čem se s tebou shodnu je skutečnost, že
ani mne nebaví stále donekonečna vyvracet lži (z tvého
pohledu pravdy) o lesích. Nakonec, není třeba čekat na
výsledky decénia… Dávno je totiž zřejmé, že současné
hospodaření na lesích je ve srovnání s tím za tvé éry,
jako nebe a dudy. A to nejenom dle hospodářských výsledků za jednotlivé roky, ale i s ohledem na šetrnost
k lesu, údržbu lesních cest a další služby.
Tolik na vysvětlenou, spolubojovníci, a také já přeji
všem hezké jaro a v létě hodně hub!
Zdeněk Bednář, starosta

Do redakce Loketských listů došlá reakce Vítězslava Adamce na rozhovor s Petrem Zahradníčkem a následně vysvětlující komentář Petra
Zahradníčka se z důvodu obsáhlosti nevešly do
tohoto vydání, a jsou proto k dispozici na webu

domorodci.cz a rovněž na videu z jednání loketského zastupitelstva ze dne 24. března 2016.
Redakční rada se tak tímto ohrazuje proti tvrzení, že by články nevyšly z důvodu cenzury.
Do tohoto vydání se nevešly rovněž příspěvky

od p. Radošové, p. PhDr. Vlasáka, ani historické
okénko o Anežce a Lokti. Všechny tyto příspěvky budou umístěny na webu domorodci.cz, případně na www.loket.cz.
Petr Zahradníček, Jan Zapf, Kristián Šujan
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PROGRAM MĚSTSKÉ KNIHOVNY NA DUBEN
do 10. 4. VÝSTAVA - Knižní grafika VOŠG Hellichova
Výstava prací studentů ateliéru Knižní grafiky na Vyšší
odborné škole grafické v Praze. Tato škola (založeno 1920)
patří k tradičním a vysoce ceněným uměleckoprůmyslovým
školám České republiky. Výstava se uskutečňuje za laskavé
podpory Města Loket.
9. 4. 16:00 Recykliteratura - workshop
Pokud patříte mezi „recykliterární“ nadšence nebo chcete přijít tomuto fenoménu na kloub, zveme vás na náš
workshop. Do ruky dostanete lepidlo, nůžky, texty a obrázky. Pak už stačí jen pustit fantazii na špacír a vyrobit si svůj
vtipný text. Vhodné již od 14 let!!
Workshop proběhne v atriu knihovny a je zcela zdarma.
Těšíme se na vás! :-)
12. 4. 17:00 Vernisáž výstavy Na stejné vlně
Vernisáž společné výstavy chebského výtvarníka a knihaře
Libora Michaláka a plzeňského grafika Milana Bauera.
Úvodní slovo: Irena Michaláková. Hudební doprovod: Marek Borský + Tomáš Bártl (black-folk).
13. 4. – 8. 5. VÝSTAVA Na stejné vlně – Libor Michalák
a Milan Bauer
Společná výstava chebského výtvarníka a knihaře Libora
Michaláka a plzeňského grafika Milana Bauera. „Aprílové
knížky“ Libora Michaláka se dosud objevily na více než třiceti výstavách v České republice a na jedné v Itálii. Knižní
vazbě se věnuje již téměř 40 let a do svých knižních objektů
vkládá osobitý humor, vycházející nejen z provedení knižní vazby, ale často i z využití slovních hříček. Grafik Milan
Bauer zaujal veřejnost svým osobitým vizuálním „steampunkovým“ stylem, který se po formální stránce vyznačuje
detailním propracováním daného námětu. Ústředním motivem bývá často starodávná technika.
Výstava se uskuteční za laskavé podpory Města Loket.
14. 4. 18:00 Ruské bojové umění SYSTEMA a možné využití v sebeobraně
Bojové umění systema rozvíjí schopnosti člověka na fyzické, psychické i duševní úrovni, je založeno na neprotivení
se síle a využívání síly, váhy a protivníka k jeho vlastní
prohře. Ukázky způsobů boje proti útočníkovi (útočníkům)
se zbraní i beze zbraně předvedou pánové Miroslav Kníže
a Gabriel Balog, cvičitelé sebeobrany Vězeňské služby ČR.
Českou školu Systema.cz vede pan David Sýkora, její výuka
a kurzy probíhají v ozbrojených složkách ČR.
16. 4. 14:00 – 17:00 Herní odpoledne se skauty
Tradiční setkání nadšených hráčů stolních her s loketskými
skauty, kteří budou v knihovně představovat žhavé herní
novinky. Využijte výjimečné příležitosti, jak si vyzkoušet některou z více než 150 stolních, karetních, logických
a strategických her, naučit se pravidla, zjistit, která je skvělá!
Přijďte si zahrát s přáteli, nebo nové získat. Srdečně zveme
širokou veřejnost od 3 do 99 let.
17. 4. 13:00 - 17:00 Knihařské řemeslo: Leporelo

Čtvrtá lekce dlouhodobého kursu Knihařské řemeslo. Lekci výroby leporel vede Bc. Kateřina Brindzová. Pouze pro
přihlášené.
18. 4. 8:00 H.U.S.
Beseda s populární autorkou dětských knížek Klárou Smolíkovou, s možností zakoupení mnoha jejích titulů. Pouze
pro žáky 7. tříd ZŠ Loket. Knihy lze předobjednat za výhodnou cenu v knihovně – nejpozději do 7. 4. 2016. Informace
v knihovně.
19. 4. 18:00 Úvod do Bible: Ztracenci
Od pocitu či stavu ztracenosti a beznaděje k znovunalezené
radosti s posvátnými texty Starého a Nového zákona Bible
… Přednáška Tomáše Kábrta z České biblické společnosti.

V březnu, což je oficiálně měsíc čtenářů, se konala čtenářská soutěž pro žáky 3. tříd. Děti si tak mohly
vyzkoušet, jaké je to číst nahlas, před publikem. I když
místní kolo je konečné, do krajského kole se postupuje
až ve 4. ročníku, pravidla pro hodnocení byla stejná jako
u soutěže
Nekoktám,
čtu!
Porota
hodnotila plynulost, hlasitost, intonaci, porozumění textu
i nonverbální projev soutěžícího. Celkem soutěžilo 9 odvážných čtenářů. Vítězkou se stala Terezka Forejtková,
na druhém místě se umístil Richard Illek a třetí příčku si
vyčetla Štěpánka Šustrová. Gratulujeme! Pochvala patří
ale všem soutěžícím, kteří prokázali své čtenářské dovednosti na jedničku!

20. 4. 15:30 Vernisáž výstavy Kde končí svět 2015/2016
Jak je to s králem?
Zveme veřejnost na slavnostní ukončení projektu Kde končí
svět, který vyhlašuje Klub dětských knihoven ČR. V tento
den bude nejen vernisáž výstavy, ale také vyhlášení a ocenění nejlepších prací v literární a výtvarné kategorii. Vítězové
postupují do krajského kola.
20. 4. 18:30 Koncert ZUŠ: Učitelé dětem
Tradiční koncert, který se uskuteční v atriu loketské městské
knihovny již popáté.
Program večera:
1. Gerard Finzi: Forlanaů 2. Richard Strauss: Koncert pro
lesní roh č. 1 Es durů 3. Spencer Williams: Basin Street Blues;
4. Evgenij Grebenka/Pavel German: Oči černé (romance); 5.
Bulat Okudžava: Vaše Veličenstvo, ženo; 6. George Bizet:
Habanera; 7. Francesco Sartori: Con te partirò; 8. George
Gershwin: Summertime; 9. J. Massenet: Meditace z opery
Thaïs; 10. Petr Eben: Sonatina semplice: 2. věta - Moderato
e cantabile, 1. věta - Allegro giusto. Pravidelný koncert pořádaný Sdružením rodičů a přátel Základní umělecké školy
Horní Slavkov/Loket.
26. 4. 17:30 Historické šibenice a jejich výzkumy
O archeologii hrdelního práva nejen v Karlovarském kraji promluví Petr Sokol z Národního památkového ústavu
v Plzni. Přednáška pořádaná Národním památkovým ústavem v Lokti.

ONA NEKOKTÁ, ONA ČTE!
A ne jen tak obyčejně. Ona čte krásně! Nejlépe z čtenářů své kategorie v Karlovarském kraji.
Řeč je o Kateřině Vašákové z Lokte, která v konkurenci 14 dětí z kraje zvítězila ve čtenářské soutěži Nekoktám, čtu!. Tento projekt vyhlásil letos
již podruhé Klub dětských knihoven Karlovarského kraje. Také další úspěšná dívka v místním
kole, žákyně 5. třídy Dominika Zikulová, nám
udělala radost. Z Krajské knihovny přivezla
krásné 7. místo. Oběma děvčatům gratulujeme
a přejeme úžasné čtenářské zážitky!

28. 4. 16:00 Čítárna pro děti 3-6 let a jejich rodiče: Čarodějka Winnie
Abrakadabra! To je nejčastěji vyřčené slovo bláznivé čarodějky Winnie, která společně s kocourem Wilburem bydlí ve
staré vile. Přijďte si poslechnout půvabné příběhy z knihy,
která je u anglických předškoláků jednou z nejoblíbenějších!
Čeká nás také malé kouzlení s papírem a motýlky.

PŘIPRAVUJEME:

3. 5. 18:00 PhDr. Věra Kubová: Bratři Čapkové
5. 5. 17:00 PhDr. Vladimír Vlasák: Karel IV.
10. 5. 17:00 Vernisáž výstavy Běžnodennosti Veroniky
Landa

Velká soutěž o lístky do ZOO Plzeň pro všechny děti od 3-14 let!
Zoologická a botanická zahrada města Plzně
a sdružení IRIS ve spolupráci s Městskou knihovnou Loket vyhlašují III. ročník soutěže „Poznávej
přírodu“ o vstupenky do ZOO Plzeň pro děti – registrované čtenáře ve věku 3 – 14 let.
Podmínky soutěže:
Buď registrovaným čtenářem naší knihovny v roce
2016 a vyzvedni si průkazku soutěže.
Navštiv v období 15. 4. – 15. 12. 2016 alespoň 12x
naši knihovnu (průkazku s sebou).

Čtenářská soutěž žáků 3. tříd ZŠ

Při každé návštěvě si vyber alespoň 1 knihu o přírodě a půjč si ji domů.
Výpůjčku Ti potvrdíme do průkazky.
Průkazku s 12 razítky odevzdej v knihovně nejpozději do 15. 12. 2016.
Pokud nasbíráš 12 razítek, získáš volnou vstupenku
k návštěvě ZOO Plzeň na rok 2017.
Jeden soutěžící může získat pouze jednu vstupenku
na jednu návštěvu ZOO Plzeň v roce 2017.
Vyhodnocení soutěže proběhne do 31. 12. 2016.

Půjčovní doba Městské knihovny v Lokti
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

10:00-18:00
12:00-18:00
12:00-18:00
12:00-18:00
zavřeno
10:00-12:00;13:00-17:00
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
Staňte se fanoušky našeho profilu na Facebooku (http://www.facebook.com/mkloket).
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