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Lokeťané doprovodili Karla IV. i s vlajkami

Zhruba třicet lidí se zúčastnilo v den jubilea narození Karla IV. (v sobotu 14. května) pochodu
z Lokte do Karlových Varů. Symbolicky se celé akce
zúčastnil i náměstek primátora Karlových Varů Jiří
Klsák, který se na sv. Linhartu převlékl do kostýmu
panovníka a společně s primátorem lázeňské metropole a starostou Lokte vysadili pamětní strom
Vážení Lokeťané,
jménem Komise pro partnerství měst bych Vás chtěla již nyní, kdy se probouzí nádherná příroda Slavkovského lesa, pozvat na 7. Goethovské putování, které
se uskuteční v sobotu 27. srpna 2016. Vydáme se
směrem na Dvory, a pokud počasí dovolí, odměnou
za fyzickou námahu nám budou nádherné výhledy na
Klínovec, Sokolov, Kozí vrchy i Slavkovský les. O přesné organizaci se dozvíte z plakátů ve městě a takéž na
webu města Loket. Akce se jako každoročně koná ve
spolupráci s partnerským městem Illertissen, kam se
v nejbližší době vydají hasiči SDH Loket, o dva mě-

Karla IV. nedaleko sv. Linharta v místě, kde stávala
historická obec Obora. Část loketského procesí se
také s Karlem IV. u sv. Linharta vyfotografovala.
Město Karlovy Vary pak následně zajistilo odvoz
účastníků pochodu autobusem zpět do Lokte.
Petr Zahradníček, místostarosta
Foto: Infocentrum K. Vary
síce později pak žáci výtvarného ateliéru ZUŠ Loket.
V některém z dalších čísel Loketských listů Vás budeme obrazovou reportáží informavat o tom, jaké akce
s partnerským městem proběhly a proběhnou v letošním roce. Přestože nejsme ještě ani v půlce našeho kalendáře partnerských setkávání, přemýšlíme, jak bude
vypadat rok následující. Uvítáme vaše nápady a připomínky, neboť partnerství je nejenom o spolupráci
mezi představiteli měst, ale především o vztazích mezi
občany a spolky obou měst.
Za Komisi pro partnerství měst,
Mgr. Jana Motlíková

2 | ŽIVĚ Z MĚSTA

Loketské listy • červen 2016

Již osmé setkání s žáky Regelschule
Hans Settegast v Bad Köstritz

h r a d

l o k e t

3. června 2016
koncert X_jazz+Projekt 2

sál, 20:00, 45 Kč

4. června 2016
Divadlo Letadlo - Poučná pohádka - Do vesmíru
17:00, jednotné vstupné 25 Kč
9. července 2016 - Sváťovo loutkové divadlo Povídání o pejskovi a kočičce
17:00, jednotné vstupné 25 Kč
6. srpna 2016 - Kašpárkovy čertoviny - Loutkové divadlo Zvoneček
17:00, jednotné vstupné 25 Kč
13.-14. srpna 2016
Středověké slavnosti Karla IV.
10:00-18:00

Poslední dubnový týden odjelo 10 žáků Základní školy
Loket do německého městečka Bad Köstritz, aby se tu
po roce setkali se svými vrstevníky z Regelschule Hans
Settegast. Projekt letošního výměnného pobytu nesl název Naše země ve své různorodosti. Byl finančně podporován Česko-německým fondem budoucnosti, Základní
školou Loket, Regelschule Hans Settegast, durynským
ministerstvem kultury, městem Bad Köstritz a sdružením Alternative 54. Projektu se za Základní školu Loket zúčastnili žáci osmého ročníku - Alžběta Antonová,
Blanka Kubíková, Denisa Mašková, Andrea Jarošová,
Lucie Šreinová, Ladislav Boudyš, Tomáš Hromádko, Josef Rubeš, Matyáš Jakub Tichý a Adam Volný. Právě jim
se dostalo příležitosti prověřit si své dovednosti komunikovat v cizích jazycích, poznat kulturu jiného národa
a prožít týden cestování, zábavy a seznamování. Poznali
města Gera, Výmar, Bad Köstritz, navštívili dům seniorů AZURIT, pivovar a chemický závod v Bad Köstritz,
prohlédli si muzea o historii regionu Das neue Museum
a Weimar Haus. Spolu s německými dětmi strávili chvíle
zábavy a her, zúčastnili se vyučování, prohlédli si školu v Bad Köstritz a trochu si i zasportovali. Když přišel
okamžik loučení, nikomu se nechtělo domů. A jak hodnotí výměnný pobyt sami žáci?
Lucka Šreinová: „Nejlepších 5 dní v mém životě! Jsem
ráda, že jsem se mohla zúčastnit tohoto výměnného pobytu. Je dobře, že se tyto pobyty pořádají, protože máme
možnost seznámit se s lidmi jiného národa. A také jsme
poznali naše učitelky i v jiném prostředí, než je škola.‘‘
Andy Jarošová: „Výměnný pobyt mi dal hodně moc.
Za celý týden, co jsme mluvili anglicky, se v tomto jazyce naučíte i přemýšlet. Už nejsem tak nervózní, když
se mám v jiné zemi domluvit anglicky. S českou partou
jsme se stali více soudržní.“
Bětka Antonová: „Myslím, že se sešla skvělá parta
a suprově jsme si sedli. Ty první dva dny byly spíše takové „oťukávací“, než jsme se alespoň trochu poznali,
a pak už jsme pomalu nešli zastavit. I když to možná
nepřijde, tak jsme toho za těch necelých pět dní zažili
poměrně mnoho a ještě dlouho budem vzpomínat. S některými lidmi jsme si vyměnili telefonní čísla, popřípadě
sociální sítě a zůstáváme i nadále v kontaktu.“
Blanka Kubíková: „Když jsme dorazili do Německa,
tak jsem se chtěla vrátit domů, protože jsem se styděla,
ale potom jsme se víc poznali a už jsem si to tam užíva-

la. Nejlepších 5 dnů s těmi nejlepšími lidmi! Bylo to
tam úžasný.“
Denisa Mašková: „Jsem velmi šťastná, že jsem mohla
jet do Německa. Potkala jsem nové lidi, například Elizabeth, Yannica, Linu. Gera je velmi pěkné město.“
Tomáš Hromádko: „V Německu jsem si to velmi užil.
Myslím si, že tam byla veliká zábava a obě dvě strany
se bavily. Některé výlety se mi líbily, některé méně. Jinak
děti z Bad Köstritz s námi komunikovaly bez problému.“
Láďa Boudyš: „Pobyt v Německu byl nádherný, ale
krátký. Našel jsem si tam i kamarády, kteří i dobře komunikovali a nebáli nebo nestyděli se na něco zeptat.
Večer jsme ve společenské místnosti hráli různé hry.“
Matyáš Tichý: „Výměnný pobyt v Bad Köstritz byl velmi zajímavý. Ať už poznání tamních žáků, kteří byli na
pobytu s námi, tak i poznání jejich zvyků a denních rutin. Některé dny byly náročné. Naprosto úžasné bylo večerní grilování ve městě Bad Köstritz v jejich škole nebo
návštěva tamního pivovaru a chemičky. Byl to krásný
týden a loučení bylo náročné, protože jsme se ve všem
opravdu hodně skamarádili.“
Pepa Rubeš: „Výměnný pobyt jsem si užil. Dozvěděl
jsem se spoustu nového a našel jsem si hodně nových
kamarádů. Výlety se mi líbily, například výlet do safari
nebo návštěva školy. Loučení bylo těžké a vůbec se mi
z Německa nechtělo. Byl to krásný týden, který jsem si
náramně užil, a těším se na příští rok.“
Adam Volný: „V Německu se mi velmi líbilo, poznal
jsem nové kamarády a určitě bych se tam znovu podíval.“
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na
projektu podíleli jak finančně, tak organizačně. Díky finanční podpoře a úsilí všech zúčastněných se uskutečnil
projekt, který posunul děti dál v oblasti utváření mezilidských vztahů, vyjadřovacích schopností, jazykových
dovedností, v oblasti mezinárodní spolupráce a v rozvoji
poznání. Naši školáci reprezentovali Základní školu Loket příkladně, je třeba ocenit především jejich angažovanost, snahu, zájem a pracovitost. Byla to opravdu skvělá
parta, která se letos v Bad Köstritz sešla! Všichni doufáme, že spolupráce mezi našimi školami bude v budoucnu pokračovat a že se příští rok ve stejném složení opět
setkáme - tentokrát v Lokti. Moc se těšíme.
Mgr. Iveta Hamplová

9. září 2016 - The Beatles Revival (Mrtvej
Brouk) + Rolling Stones Revival Prague
vstupné 95 Kč
1.-2. října 2016 - 10. ročník Vinobraní na hradě Loket
10:00-20:00,10:00-18:00
15.října 2016 - Rituálně Koncert Plastic People
of The Universe + 1
20:00, 95 Kč

m a l á

s c é n a

Ochutnávka z červencového programu Malé
scény na náměstí v Lokti:
2.7. 15:00

End of Scream symphonic-rock z Hazlova
3.7. 15:00

Zlatá pětka (Swing brass trio Loket)
5.7. 15:00

RED HOT CHILI PEPPERS CALIFORNICATION
6.7. 15:00

Bodlo folk-bluegrass z Chodova
9.7. 15:00

Beat Club 68 z Horního Slavkova
10.7. 15:00

Kv Expres folk-country z KV
16.7. 13:00!!!

IYASA Taneční a hudební skupina ze Zimbabwe
17.7. 15:00

Sbor JenTak Sokolov
23.7. 15:00

Bluetet - Bluegras Band
24.7. 15:00

Elthin world music-gothic z Plzně
30.7. 15:00

Swing Party Band z KV
31.7. 15:00

Kryštůfek Robin / Revival Rolling Stones /
Beatles
připravil Roman Kvak
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slovo starosty
Po rekonstrukci
bytu ve Sportovní
čp. 553, který byl
ve zdevastovaném
stavu, a který je
v majetku města,
jsme se dohodli
s nájemnicí správcovského
bytu
v sousedním domě s pečovatelskou službou
o přestěhování. Tím se nám uvolní prostor
v přízemí DPS, kde projevili zájem dva
praktičtí lékaři o zřízení ordinace, která by
zajišťovala službu alespoň dva dny v týdnu
pro potřeby obyvatel DPS a případně dalších
klientů ze Sportovní ulice, pro které je problematické docházet do ordinace k praktickému lékaři na náměstí. K realizaci tohoto
záměru by mělo dojít již v průběhu prázdnin
a radnice si od něj slibuje zlepšení dostupnosti lékařské péče našich občanů, a to nejenom z domova s pečovatelskou službou, ale
i těm hůře mobilním ze sídliště. Věřím, že
především oni náš záměr uvítají.
Rád bych využil prostoru tohoto sloupku,
abych poděkoval odstupujícímu veliteli
Sboru dobrovolných hasičů Loket Antonínu
Kozlovi za jeho dlouholeté příkladné vedení
našich dobrovolných hasičů. Zároveň věřím
v pravdivost rčení, že jablko nespadne daleko
od stromu, když vedení SDH v Lokti se ujal
nyní Antonín Kozel mladší. Přeji mu zdar,
podobně jako celému sboru a pokud možno,
co nejméně práce.
Zdeněk Bednář, starosta

slovo starosty
Znáte někoho, kdo si nemůže přečíst tyto
řádky, protože na ně nevidí? Máte Vy nebo
někdo Vám blízký potíže se zrakem? V České republice žije přibližně 100 000 vážně
zrakově postižených, tedy těch, jejichž vadu
nevyřeší brýle. Obecně prospěšná společnost
Tyfloservis (Mozartova ulice 6, Karlovy
Vary, telefon: 353 236 068) nabízí ZDARMA pomoc v následujících oblastech:
• informace o optických pomůckách (lupy
na čtení) a jejich obsluze
• výuka čtení a psaní Braillova bodového
písma
• výcvik v prostorové orientaci, chůzi s bílou
holí a sebeobsluze
• nácvik chůze s průvodcem
• nácvik ovládání klávesnice desetiprstovou
hmatovou technikou
Navštívit nás můžete každý čtvrtek mezi 13.
a 18. hodinou - je třeba se vždy předem telefonicky objednat (nejlépe ve čtvrtek mezi
13. a 18. hodinou). Vezměte s sebou zprávu
od očního lékaře a veškerou optiku, kterou
používáte (brýle na čtení, lupa).
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S Karlem IV. v Laufu i v Černé věži

Loketští ostrostřelci a část výpravy při prohlídce Laufu před městskou bránou. 

Foto Ilona Urie

Vernisáže výstavy „Karel IV. Lauf a Loket“ se na rad- ného městského salámu. Při dobrovolné sbírce v rámci
nici v německém Laufu zúčastnilo 30. dubna také na této ochutnávky navíc Laufští vybrali 245 EUR a 1137
padesát účastníků z Lokte, kteří přijeli autobusem, kte- Kč, které následně předali starostu Bednářovi k využití
rý zajistilo město, či po vlastní ose. O příjemné zahájení na sociální účely ve městě. Také pro hosty z Laufu byla
se postaral loketský pěvecký sbor Cubitus i Loketští os- následně uspořádána komentovaná prohlídka hradu
trostřelci, kteří vypálili slavnostní zahajovací salvu. „Je Loket. Výstavu v Černé věži navštíví ještě do konce
příjemné vidět, že nás nespojuje jen společná historie, školního roku žáci základní školy, kteří budou formou
ale že si rozumíme i v dnešní, tak složité době,“ řekl ve zábavného kvízu zjišťovat některé biografické informasvém zahajovacím proslovu starosta laufu Benedikt ce ze života římského císaře a českého krále Karla IV.
Bisping. Zdeněk Bednář vzápětí pozval přítomné „domácí“ k návštěvě vernisáže souběžné výstavy v loketské
Černé věži za týden. Petr Zahradníček připomněl, že se
výstava uskutečňuje díky příspěvku Českoněmeckého
fondu budoucnosti a Karlovarského kraje, a zároveň
poděkoval oběma městům za vstřícnost a pomoc s realizací výstavy. Po vernisáži uspořádali průvodci z Laufu komentovanou prohlídku města a k vidění byl i jindy
uzavřený Erbovní sál na Kaiserburgu, který je nejstarší
a nejkompletnější heraldickou sbírkou českých panství.
Na vernisáž v Lokti před Černou věží dorazilo 6. května z Laufu také více než padesát hostů. Program byl
obdobný, ale kulturní vložku rozšířili tentokráte i hu- Vernisáž v Černé věži zaplnila celé prostranství před Národdebníci z Laufu a také ochutnávka tamního vyhláše- ním památkovým ústavem v Lokti.
Foto Ilona Urie

Slavnostní koncert ZUŠ se uskuteční 17. června 2016 v Národním domě K.Vary
19. dubna 2016 se v MěKS konala tradiční Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance. Letošní ročník byl opět velmi obsazen, přijelo 154 dětských
účastníků a diváci mohli shlédnout 22 tanečních choreografií. Mimo ocenění udělené odbornou porotou byla také
tradičně udělena cena města Horní Slavkov, kterou získala
taneční choreografie „Skrytě vrytá“ – tanečnice ZŠ a ZUŠ
Karlovy Vary. Ani tanečnice z Horního Slavkova a Lokte
se neztratily a získaly ocenění poroty: choreografie Nesem
Vám noviny – za poezii v tanci, choreografie Ve spíži – za
dětský námět a choreografie Za Tebou – za soustředěný taneční projev. Poděkování patří všem, kteří se na realizaci
Krajské taneční přehlídky podíleli.
29. dubna 2016 se v koncertním sále Pluhova domu
uskutečnil klavírní recitál Jana Šimandla, který byl věnován výročí narození a úmrtí W.A.Mozarta a F.Liszta.
V červnu 2016 zveme zájemce o studium uměleckých
oborů na přijímací řízení, které se uskuteční 8. června
2016 v Lokti (všechny obory v budově ZUŠ, Sportovní 562)

a 9.června 2016 v Horním Slavkově (hudební obor v budově Pluhova domu – učebna č.6, výtvarný a taneční obor
v budově ZUŠ Školní náměstí 214) od 15:00 do 18:00 hodin. Již teď můžete vyplňovat přihlášky ke studiu v ZUŠ na
www.izus.cz, k přijímacímu řízení si prosím přineste rodné
číslo dítěte. Podmínkou přijetí dítěte do ZUŠ je věk 5 let.
Školní rok 2015/2016 se nezadržitelně blíží ke svému
konci, na jeho závěr připravuje ZUŠ v úzké spolupráci
se SRPŠ „Slavnostní koncert ZUŠ Horní Slavkov/Loket“,
který se uskuteční 17. června 2016 v Grandhotelu Ambassador Národní dům v Karlových Varech od 19:00 hodin.
Vstupenky na tento koncert jsou již v online předprodeji
na http://vstupenky.karlovyvary.cz/cz/ nebo v ZUŠ Horní
Slavkov (pí Čedíková), v ZUŠ Loket (pí Čedíková) a v prodejně „Zdravíčko“ Loket. Na koncertě vystoupí žákyně
tanečního oboru ZUŠ, dále pěvecké sbory ZUŠ, ve druhé
polovině koncertu orchestr ZUŠ band a také karlovarská
kapela Kozatay.
Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ
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Červnový rozhovor se zastupitelem a loketským podnikatelem
Dobrá nálada, pohotové odpovědi, obrovský přehled o dění ve městě. Tak by se daly
ve zkratce shrnout hlavní body rozhovoru
s Lubošem Stehlíkem, místním podnikatelem a radním města Loket. Nevidí střet zájmů
v tom, že se s firmou přihlásil do výběrového
řízení na letní a zimní údržbu? Jaké nutné investice Loket potřebuje? A co areál loketského
koupaliště, který před lety nechal zasypat...
vzal by toto rozhodnutí zpátky?
Interview s ním připravil Kristián Šujan.
Jaký je Váš osobní vztah k městu Loket?
Cítím se jako Lokeťák, bydlím tady od roku
1983 a prožil jsem tu tedy i velkou část života.
Záleží mi na Lokti, a proto se i angažuji v tom,
čemu se říká politika. I když já osobně se za politika nepovažuji.
Cítíte se jako člen rady města být více politikem, nebo podnikatelem?
V žádném případě se necítím být ani politikem, ani podnikatelem. Snažím se vždy jednat
v zájmu obce. Podnikání je má obživa, ale neslučuji tyto dvě funkce dohromady.
Nevidíte tedy střet zájmů v tom, že jako radní do většího množství zakázek vidíte více než
podnikatelé zvenku?
Jde o otázku cti a chování. Chápu, že někteří
lidé si myslí, že by to mohl být morální střet zájmů, ale to by byl pouze v tom případě, že bych
lobboval za své zájmy. To tak ale nečiním, protože lobbuji jen za zájmy obce.
Co si myslíte o zřízení vlastních technických
služeb ve městě?
Loket je město, kde nemůžeme údržbu realizovat poptávkami, drobnými službami či pracovníky veřejně prospěšných prací. Technické
služby tady musí být.
Měla by to být firma s. r. o., která by měla
dobrého manažera a uměla by i vytížit techniku a práci lidí. Byla by zřízená za účelem podnikání a zisku, realizovala by zakázky pro obec
a následně reinvestovala zisk opět sama do sebe.
Myslím si, že je to myšlenka většiny zastupitelů
a dneska to brzdíme jen z toho hlediska, že tvrdíme, že by zřízení stálo moc financí. Podle mě
to tak není. Dvacet let jsem pro město technické
služby zajišťoval, takže mám v této oblasti přehled. Z mého pohledu by to město stálo zhruba
70 % výdajů oproti těm, které vynakládáme na
údržbu dnes.
Nejste v tomto v rozporu s názorem v radě
města?
Jsem, ale ctím zatím názor, že se to nějak nedojednalo, málo se o tom diskutuje. Známe postoj pana starosty i pana Stangara, samozřejmě
je to jejich názor, vycházejí ze své zkušenosti,
ale já ze své zkušenosti jsem jednoznačně pro
zřízení vlastních městských technických služeb.

Na jakých tématech se třeba neshodnete?
Hlavně v rozsahu městských investic a mandatorních výdajů. Město by si podle mě mělo
umět spočítat, jaké máme skutečné mandatorní
výdaje a na jaké ještě můžeme dosáhnout, zda
máme nějaké rezervy. Trošku více ekonomicky
myslet a více počítat.
Každá investice přeci obnáší do budoucna výdaje na běžnou údržbu a provoz. Víme, že tady
máme Dvoranu a jsme všichni za jedno, aby se
zrekonstruovala. Vzniknou výdaje na provoz
Dvorany, ale s těmi už počítáme.
A jaké nejnutnější investice Loket tedy potřebuje?
Dodělat infrastrukturu ulic Tovární, Revoluční a Rooseveltovy, protože Loket není jenom
náměstí, ale i ostatní části Lokte. Máme i Nadlesí, kde je potřeba v rámci možností zajistit
základní věci jako vodovod či kanalizaci. A poDobře, jste tedy pro, ale přihlásil jste se do chopitelně opravit Dvoranu.
výběrového řízení na letní a zimní údržbu
a zvítězil jste v něm a budete tedy pro Loket
A co třeba investice do nádražní budovy
tyto služby jako soukromá služba zajišťovat.
v Lokti a její využití?
To ještě není tak jisté, protože máme nějaké
Právě v tom jsem v rozporu s koalicí. Nemám
zákonné normy a odvolací lhůty a je mi známo, dojem, že bychom počítali do budoucna s tím,
že se jeden z účastníků odvolal. Nabíhá tam jestli vůbec máme na to, takovouto investici
tedy další zákonná lhůta pro uzavření smlouvy. dále udržovat a provozovat.
Dostáváme se do situace, kdy musíme nějakým
Můj názor je, že je to naprosto špatná inveszpůsobem zajišťovat dvouměsíční údržbu zele- tice. Budova nádraží je velikánská budova. Poně, aby nám nepřerostla. I tohle je důkaz toho, řizovací náklady nejsou tak rozhodující jako
že čím více údržbu tendrujeme, čím více se sna- právě mandatorní výdaje.
žíme řešit to zadávacím způsobem, tím více si
blokujeme výkon a kvalitu.
Nesouvisí však nádražní budova i s parkovištěm, které se v Nádražní a Mírové ulici plánuNemůže tedy nastat situace, že by případné je vybudovat?
další odvolání účastníků řízení mohlo paralyNemyslím si, že by to s tím až tak souviselo.
zovat město?
12. května jsme na zastupitelstvu probírali poříNa tohle já jako účastník výběrového řízení zení pozemků u nádražní budovy, které by nám
moc odpovídat nemohu. Komise posoudila, zajišťovaly výjezd a vjezd na parkoviště. To nám
doporučila radě, rada rozhodla. Vše je podle ucelí pozemek, kde můžeme projektovat, plánozákona. Vždycky nás to ale samozřejmě určitým vat a vybudovat parkoviště.
způsobem paralyzuje. V minulosti jsme už měli
Všichni víme, že máme cíl zrekonstruovat
takovéto obdobné výběrové řízení, které mělo a opravit Dvoranu. Dvorana je dle mého názohodně nedostatků. Nedokázali jsme to zpraco- ru dost velká, aby nám pokryla požadavky na
vat tak, aby řízení proběhlo.
činnost spolků, kluboven a využívat ji zkrátka
Problém byl i v tom, že nikdy nemůžeme vy- pro veřejný život. O nádražní budově nejsem
tendrovat práci, co se týká počasí, a to napří- přesvědčený, jsou tam velké náklady týkající se
klad zimní údržby v rozsahu takovém, abychom rekonstrukce a přínos pro obec to žádný nemá.
mohli říci, že to máme zajištěné stoprocentně. Nejde o nic lukrativního, co by v Lokti muselo
I z tohoto hlediska jsem pro zřízení vlastních být.
technických služeb, kde by obdobně jako u Loketských městských lesů byla valná hromada
Jaké využití by podle Vás mohla mít zrevitazastoupená radou nebo zastupiteli a požadavky lizovaná plocha ve Sportovní ulici u dětského
by se dávaly přímo firmě. Odbourali bychom hřiště?
nedostatek zadávání práce. Protože zadávání by
Pozemek, který jsme jako město koupili, byl
bylo průběžné a dle potřeb.
zaneřáděný. Cílem zastupitelstva je zkvalitňovat
plochy co se týká estetiky a kulturního prostředí
Jak se Vám vlastně pracuje v současné radě v Lokti. Z plochy se udělá pěkný parčík. Plac je
města?
ovšem dost velký, takže se uvažovalo také o tom,
Jsem v koalici, která vede tohle město. I přes že by v zadní části mohl být třeba skatepark. Je
ten občas rozlišný názor na určité věci najdeme to ale závislé na tom, zda nám Povodí Ohře nevždycky konsenzus, aby město fungovalo.
zablokuje možnost stavby na tomto pozemku.
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Lubomírem Stehlíkem: „Nelobbuji za sebe, ale jen za zájmy obce.“
Blíží se nám léto. Některá města mají veřejná koupaliště, Loket patří mezi ta, která mají
smůlu. Před lety jste jako zastupitel hlasoval
pro odprodání areálu koupaliště a následně
jste se jako podnikatel podílel na zasypání požární nádrže. Vzal byste z dnešního pohledu
tyto kroky zpět, když vidíte, že některá města
koupaliště, například i z různých dotací, revitalizují?
Určitě bych to nevzal zpět, myslím si, že to
bylo správné rozhodnutí. Město mělo koupaliště
možná tak před padesáti lety, pak už koupaliště
nesplňovalo základní normy a město tak místo

8. května 2016 pořádala MO ČRS Loket rybářské
závody na revíru Velká Anna v Novém Sedle v lovu
ryb udicí. Soutěž se konala od 6.00 do 10.00 hodin. Celkem se zúčastnilo 24 našich členů. Počasí
soutěžícím přálo a zhruba polovině rybářů se podařilo přelstít svým umem i štěstím několik ryb.
Pro soutěžící bylo připraveno 10 cen. Vítězem závodu se stal Jiří Kroch, na druhém místě se umístil

toho zřídilo požární nádrž. Ta ale byla v tak dezolátním stavu, že nám poškozovala komunikaci a poškozuje dodneška, protože průtok vody,
který tam je, není pořádně odveden. Více bych
na nového majitele útočil, aby svedl vody, které
tam jsou, aby nám nedemolovaly komunikaci.
To, že koupaliště Loket nemá, je sice neštěstí, ale
zase to tak tragicky nevidím, protože je dost jiných koupališť v okolních městech.
Zřídit vlastní koupaliště v Lokti by bylo tak
náročné, že bychom sem vodu museli vozit. My
nemáme zdroj přítoku nebo vody do koupaliště.
Neměli bychom ani na jeho nákladný provoz.

Konstantin Popovič a na třetím místě Martin Pikrt.
Umístněným gratulujeme a děkujeme všem soutěžícím za účast. Těšíme se na shledání v dalším ročníku jarních závodů v roce 2017 nebo již letos na
mimořádnýc h podzimních závodech, které budou
zaměřeny na kaprařinu, konané k příležitosti 70 let
existence MO ČRS Loket. Propozice o tomto podzimním klání budou v nejbližší době zveřejněny na
našich webových stránkách http://mo-loket.webnode.cz/. Ceny poskytla ze svých prostředků naše
organizace a část sponzor závodu ,, RYBÁŘSKÉ
POTŘEBY RYBÁŘE“ v Karlových Varech http://
www.rpkv.cz/ , kterému tímto děkujeme. Rovněž
děkujeme p. Janu Kopčovi, jenž zajistil stánek
s občerstvením. Obsluhy se ujal p. Jindřich Smolek, kterému taktéž velice děkujeme a těšíme se na
jeho další spolupráci při dalších akcí. 		

František Princ

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Co přinesl duben a počátek května kromě toho, že jsme
uzavírali třetí čtvrtletí? Všehochuť.
Za dětmi z 1. stupně přišel pan doktor Burachovič
z karlovarského muzea, aby je seznámil s pověstmi
a bájemi Karlovarského kraje. 3. května čekalo na čtvrťáky v DDM Sokolov pár lekcí z dopravní výchovy.
V teoretické části se seznámili s dopravními předpisy
a na interaktivní tabuli řešili různé dopravní situace.
Poučeni v oblasti teorie usedli na kola a na dopravním
hřišti předvedli, že jsou šikovní a správní cyklisté, kteří
jezdí podle pravidel silničního provozu.
Až do 27. května můžete v ZŠ Radniční zhlédnout výstavu kreseb našich žáků Čmáranice z lavice 2. Její vernisáž proběhla ve čtvrtek 5.5. Úvodního slova se ujala
paní ředitelka Gerta Míková. Míša Bejlková a Terezka
Forejtková za doprovodu paní učitelky Marty Kupčíkové zpestřily vernisáž zpěvem, Filip Glassl zahrál na hudební nástroj. Nechybělo samozřejmě ani občerstvení.
Nejenom lekce, ale i soutěže pro cyklisty připravuje
DDM v Sokolově. Jedna taková se konala ve čtvrtek 5.
května a naši školu reprezentovala dvě družstva. V 1.
kategorii to byli Dominika Zikulová, Adam Šálka, Šimon Honzík a Barbora Kaňová, ve druhé pak Matěj
Klinger, Kateřina Konečná, Aleš Zimmermann a Karolína Štefková. Přestože ani jedno z družstev neobsadilo

přední pozici, jednotlivé disciplíny – test z pravidel silničního provozu, jízdu zručnosti, jízdu podle pravidel
silničního provozu na dopravním hřišti a první pomoc
– zvládli všichni.
Největší dubnovou akcí pro naše prvostupňáky však
v každém případě byla škola v přírodě. V Poustkách už
se na ně těšilo celé zdejší osazenstvo, protože jak známo, loketské děti se umí chovat moc hezky a dělají naší
škole samou čest. Od 4. do 13. dubna se děti i jejich učitelé a vychovatelé přenesli z reality do pohádky. Tématem školy v přírodě totiž letos byl Velký pohádkář, takže
se bez nadsázky dá říct, že celých 10 dní žili všichni jako
v pohádce. (redakčně zkráceno, pokračování na www.
loket.cz).
Za ZŠ Loket Mgr. Lucie Žippaiová

Co byste na závěr vzkázal loketským občanům?
Hodně zdraví, ať se jim tady líbí. A trošku
bych jim taktéž vzkázal, že by mi udělali větší
radost, kdyby měli větší vztah k Lokti, více se
zajímali o dění ve městě a více se spolupodíleli
na potřebách města. Internetové diskuse neberu, nemá to pro mě žádnou váhu, jsou to lidově
řečeno kachny. Lidé si tím krátí nudu, navzájem
se hecují. Já na to už ani nenahlížím, nemá to
vypovídající hodnotu o reálném stavu a atmosféře ve městě.
12. května 2016, Loket

ZUŠ vás v červnu
zve na tyto akce:
2. června, 16.30 hodin
Výlet do ZOO – Vystoupení PEV, Pluhův dům
3. června, 17.30 hodin
Závěrečný taneční koncert ZUŠ, MěKS HS
3. června, 15.30 hodin
Kolonádní koncert ZUŠ bandu, Frant.Lázně
6. června, 17.00 hodin
Výstava Karel IV
ZUŠ Loket
8. června, 15.00 hodin
Přijímací řízení ZUŠ, ZUŠ Loket
9. června, 15.00 hodin
Přijímací řízení ZUŠ , ZUŠ HS
9. června, 18.30 hodin
Absolvenstký koncaert ZUŠ, Pluhův dům
10. června, 16.30 hodin
Kolonádní koncert ZUŠ bandu, K.Vary
16. června
Slavnostní vyhodnocení nejlepších žáků města
Horní Slavkov, Pluhův dům
17. června, 19.00 hodin
Slavnostní koncert ZUŠ HS/L, Národní dům KV
22. června, 17.00 hodin
Brmlaka TÚTÚ – vystoupení PEV, ZUŠ Loket

Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

Koncert ZUŠBAND
+ KOZATAY+ PESTALOZZI
v amfíku zrušen
Upozorňujeme, že koncert 17. června v amfiteátru Loket, kde měly vystoupit formace
z titulku se neuskuteční. ZUŠband a Kozatay
hrají 17. června na Slavnostním koncertu
ZUŠ Horní Slavkov/Loket (viz. str. 3 Loketské listy), PESTALOZZI vystoupí o týden
dříve 11.6. na punkovém večírku v Karlových Varech na Rolavě.
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Vizualizace nové haly.

NOVÁ VÝROBNÍ HALA, NOVÉ
PLÁNY A VÝHODY FIRMY

Práce pokraèují dle plánu, pøedpokládaný
termín kolaudace bude v øíjnu 2016.

Personální oddìlení

352 350 234

info@ept.cz

www.ept.cz/prace
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M Ě S T S K É

do 25. 6. VÝSTAVA
Veronika Landa: Běžnodennosti
Výstava autorských fotografií novorolské náplavy
Veroniky B. která se pod své snímky podepisuje příjmením Landa - po otci, který jí k pozorování světa
skrz fotoaparát vlastním příkladem přivedl. Tuto výstavu by chtěla věnovat jeho památce.
Veronika Landa již rok fotograficky dokumentuje
akce Městské knihovny Loket. Její snímky najdete
na facebooku a webu knihovny ... http://mkloket.cz/
galerie-na-rajcecz.
11. 6. 13:00 – 17:00
Workshop street fotografie s Veronikou Landa
Všední život kolem nás přináší bezpočet zvláštních
a kouzelných momentů. Jak je zachytit na fotografii
a dílo vhodně upravit, Vás naučí autorka právě probíhající fotografické výstavy Veronika Landa. Fotopřístroj s sebou!
15. 6. 15:30 Vernisáž výstavy Lesy kolem nás 2016
– Lesní herbář
Srdečně zveme tvůrce i veřejnost na zahájení výstavy, kde budou oceněna nejzdařilejší dílka. Vystavené
práce dětí můžete vidět v dětském oddělení knihovny do konce prázdnin.
17. 6. 14:00 – 16:00 Slavné a oblíbené Bleší trhy
opět na náměstí mezi Trojičním sloupem a kašnou!
Prodejci i kupující! Nepropásněte tradiční letní blešák na náměstí! Zřídit si prodejní stánek bude moct
opravdu každý. Podmínkou je pouze mít vlastní
deku, krabici od banánů či stoleček, kam své zboží
vystavíte. Máte-li tedy doma nepotřebné „ležáky“,
například hračky, knihy, bižuterii, hry či oblečení,
neváhejte je nabídnout kupujícím lačným výhodného nákupu!
I umělci (hudebníci, výtvarníci, herci a kouzelníci) si
jistě přijdou na své. Předveďte své umění a nechte si
„hodit do klobouku“! POZOR – za příznivého počasí bude na pódiu na náměstí otevřena limonádičková
občerstvovna a herní salónek! Přijďte si zahrát stolní
či karetní hry, nebo si jen tak poležet na polštářcích
a přečíst si nějakou pěknou knihu!
18. 6. 18:00 Vernisáž výstavy Vojtěch Kubašta:
geniální ilustrátor
Vernisáž výstavy betlémů, trojrozměrných pohádkových knížek a dalších děl Vojtěcha Kubašty. Úvodní
slovo: MgA. Jan Maroušek. Hudební doprovod: Michal Fejt
19. 6. – 21. 8. VÝSTAVA
Vojtěch Kubašta: geniální ilustrátor
Vojtěch Kubašta (1914-1992), vystudovaný architekt
začínal svoji kariéru světoznámého ilustrátora v průběhu druhé světové války – nejprve jednoduchými

K N I H O V N Y

dětskými obrázky na kartičkách. Po té následovaly
dětské knížky jako Národní pohádky od K. J. Erbena, Nejkrásnější pohádky od B. Němcové, Veselé
vyprávění dětem od V. Buriana, Ježek Pícháček nebo
Zvířátka a sedm loupežníků od Č. Sováka či leporelo
Ples na paloučku od D. Hajské. Další zakázky na sebe
nenechaly dlouho čekat: ilustrování prvního českého
vydání Medvídka PÚ, předsádka k Babičce, Valašské
pohádky, Pohádky tisíce a jedné noci a kompletní
edice anglo-americké knihovny nakladatelství Aventinum. Výjimečné prostorové vidění autora, v době,
kdy neexistovaly letecké snímky, představují luxusní
grafické listy s pražskou architektonickou chloubou,
viděnou z horního pohledu. V roce 1953 představuje
Kubašta v nakladatelství Artia svou první prostorovou knihu, jejíž systém dotáhl časem k naprosté
dokonalosti přidáním pohyblivých /mechanických/
prvků. Jeho trojrozměrná kniha (pop-up) slaví
ohromné úspěchy. Bylo vytvořeno 22 jazykových
mutací, které vyšly v milionových nákladech (velký
zájem měl např. arabský a asijský trh; kniha Jak Kolumbus objevil Ameriku se stala školní pomůckou
v Japonsku). Jednotný formát knih je 20,5 x 26,5 cm.
Konstrukční princip spočíval ve vyříznutí a prolomení papíru do protichůdného úhlu. Otevřením
dvoulistu vystoupí zadní část do popředí a vznikne
tak trojrozměrný prostor. Bonusem se stávaly pohyblivé výřezy přímo v rozevřených scénách. Mezi
nejznámější patří klasické tituly Jeníček a Mařenka,
Zlatovláska, Sněhurka, Šípková Růženka, Tři medvídci, Tři prasátka a další. Technicky nejpropracovanější byla edice TIP a TOP se dvěma chlapci objevovateli. O velkém nadání tvůrce svědčí i anonymní
práce pro společnost Walt Disney (5 knižních titulů
– např. Mickey Mouse, Bambi, 101 dalmatinů ad.).
Někdy se změnil rozměr knihy, jindy zase byla zjednodušena pohyblivost pro úplně malého čtenáře.
Časem vytvořil typ prostorové knihy, který se dal
rozevřít do 180°. Tím se z knížky stala hračka. Výroba knih byla technologicky velice náročná, i z toho
důvodu byla většina prostorových knih určena pro
devizový trh. Do rukou českých dětí se dostaly poměrně výjimečně. Více známé jsou u nás Kubaštovy
betlémy (17 druhů), rozevírací i klasické pohlednice
a kultovní dětská kniha Cvrček a mravenci.
Na výstavě bude představen kompletní výběr z tvorby. Od knižních ilustrací, grafických listů, reklamních materiálů a pohlednic až k velkému množství
prostorových knih a betlémů.
Exponáty pocházejí ze sbírky MgA. Jana Marouška.
21. 6. 18:00
Úvod do Bible - Náboženství a násilí
Vztah jednotlivce, církve a státu podle posvátných
textů Bible. K 700. výročí narození českého krále
a římského císaře Karla IV. přednáška biblisty Tomáše Kábrta.

Provozní doba městské knihovny
(dospělí, děti, uživatelé internetu
a návštěvníci expozice knižní vazby)
Kontakty
T. G. Masaryka 1, 357 33 Loket
Telefon: 352 684 229,
E-mail: knihovna@mkloket.cz
Web: www.mkloket.cz
http://www.facebook.com/mkloket
POZOR! O VÍKENDU 4. A 5. 6. BUDE OMEZEN PROVOZ DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ KNIHOVNY KVŮLI MALOVÁNÍ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Provozní doba do 30. 6.:
pondělí		
10:00-18:00
úterý, středa
12:00-18:00
čtvrtek		
12:00-18:00
pátek		
zavřeno
sobota, neděle
10:00-12:00 13:00-17:00
Provozní doba 1. 7. – 31. 8.:
pondělí, úterý
zavřeno
středa, čtvrtek
10:00-12:00 13:00-17:00
pátek		
zavřeno
sobota, neděle
10:00-12:00 13:00-17:00

N A

Č E R V E N

24. 6. 19:00 Velká večerníčková slavnost
Milí fanoušci večerníčků a pohádek, zveme vás na
Velkou večerníčkovou slavnost. Ve světě čtenářů
slavnostně přivítáme letošní prvňáčky a za jejich
pilnou práci v projektu Už jsem čtenář – knížka pro
prvňáčka je odměníme originální knížkou. Vyhlásíme nejpilnější čtenáře a udělíme titul „Čtenář roku
2015“. A to nejlepší nakonec! Přečteme a zahrajeme
vám pohádku veselou, z knihy Jana Budaře „Největší
tajemství Leopolda Bumbáce.
Jako každý rok se i letos budou foukat trička, proto
nechť si zájemci s sebou nějaká přinesou. Místo konání bude uvedeno v průběhu měsíce června na výlepních plochách a webu knihovny.
Všem našim čtenářům a návštěvníkům přejeme
krásné a slunné léto s knihou!
PŘIPRAVUJEME:
19. 7. Knihovnický výlet na rozhlednu CIBULKA
Jednodenní knihovnický výlet pro děti i dospělé na
rozhlednu Cibulka u Oloví. Pojedeme vlakem do
Oloví, vystoupáme na rozhlednu (3,5 km), cestou zastávka u přírodní kaple. Trasa dále bude pokračovat
po naučné stezce Olověný Hartenberg do Hřebenů
(4 km), kde navštívíme zámek Hřebeny. Z tohoto
místa pojedeme opět vlakem do Sokolova a dále autobusem do Lokte. Bližší informace k výletu a přesné
datum zveřejníme v prázdninových loketských listech, na plakátech a webu knihovny.
1. – 3. 8. Knihovnický výlet na Komáří rybníky
Zveme vás na tradiční prázdninový knihovnický výlet!
Po loňském úspěšném tažení za komáry Slavkovskéholesa se letos vydáme na stejné místo, tedy ke
Komářím rybníkům, kde nás čeká kromě jiného
speciální olympiáda LIM (Library Iron Man), putování s Vlasem a Bradou a 2 noci ve stanu! Není
vyloučeno, že účastníci opět okusí domácí delikatesy
(borůvkové knedlíky a lívančky) stvořené samotnou
náčelnicí loketské knihovny Marcelou! Návrat je plánován 3.8. pěšky do Lokte. Podrobné informace získáte v druhé polovině června na webu knihovny, plakátech a informačních letácích v knihovně. Zájemci,
pozor! Počet míst bude omezen na max. 16 dětí.

2. ročník velké soutěže 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 soutěž o vstupenky do ZOO
Plzeň pro děti – registrované čtenáře ve věku 3 – 14
let. Podmínky soutěže:
1. Buď registrovaným čtenářem naší knihovny
v roce 2016 a vyzvedni si průkazku soutěže.
2. Navštiv v období 15. 4. – 15. 12. 2016 alespoň 12x
naši knihovnu (průkazku s sebou).
3. Při každé návštěvě si vyber alespoň 1 knihu o přírodě a půjč si ji domů.
4. Výpůjčku Ti potvrdíme do průkazky.
5. Průkazku s 12 razítky odevzdej v knihovně nejpozději do 15. 12. 2016
6. Pokud nasbíráš 12 razítek, získáš volnou vstupenku k návštěvě ZOO Plzeň na rok 2017.
7. Jeden soutěžící může získat pouze jednu vstupenku na jednu návštěvu ZOO Plzeň v roce 2017.
Vyhodnocení soutěže proběhne do 31. 12. 2016.
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