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Legendární Jethro Tull potřetí v Lokti

Amfiteátr Loket přivítal 28. května 2016 již potřetí britskou rockovou legendu Jethro Tull v čele s Ian Andersonem.

Filmaři si opět vybrali okouzlující Loket:
tentokrát do reklamy na čokoládu Milku
„To, že se v Lokti točí reklama (či cokoliv jiného) může být pro město přínosné, a to hlavně turisticky, zvedne to zajímavost lokality a město se dostane do
širšího povědomí. Myslím, že lokalita Lokte skýtá filmařům výborné prostředí
a jsem si jist, že se u nás netočilo naposled. Krajský úřad loni podepsal dohodu
s filmovými ateliéry Barrandov o spolupráci při natáčení právě v našem kraji
a já jsem za to rád,“ říká fotograf Lukáš Rumpík, který natáčecí dny Milky zachytil objektivem svého fotoaparátu.

Foto: Lukáš Rumpík

Uzavírka ulice ČSA v době motokrosu

V době konání Mistrovství světa v motokrosu v Lokti bude pro motorová vozidla uzavřena silnice III. třídy č. 00635 od kapličky (křižovatka ulice Nádražní
a ČSA), ulice ČSA a silnice směr Karlovy Vary až ke křižovatce Hory. Uzavírku
silnice III. třídy č. 00635 povolil Městský úřad Sokolov, odbor dopravy. Uzavírka bude od pátku 22. července od 18 hodin do neděle 24. července 2016 do
18 hodin. Průjezd bude umožněn pouze vozidlům integrovaného záchranného
systému a autobusům veřejné dopravy se zastávkou Loket-Sokolovna, dopravní obsluze a vozidlům stavby na p.p.č 281/1, k.ú. Loket. Vlastníci objektů z ulice ČSA a pozemků zahrádkářské osady „Sad míru“ musí vhodným způsobem
prokázat oprávněnost vjezdu do uzavřené oblasti (trvalý pobyt v občanském
průkazu, doklad o vlastnictví pozemku, apod.). Ostatní vozidla budou odkloněna Nádražní ulicí směrem na Nové Sedlo – na kruhovém objezdu směr Karlovy Vary na R6 (majitelé dálničních kuponů) nebo dále směrem Nové Sedlo
– výjezd na Jalový Vrch na silnici směr Hory – Jenišov. Objízdná trasa bude
vyznačena dopravním značením. Objízdná trasa není v žádném případě vhodná pro nadměrné náklady.
Silniční správní úřad Loket
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Veřejné projednávání strategického plánu rozvoje
města, aneb kritika do vlastních řad
Ve středu 24. 5. proběhlo na městském úřadě
veřejné projednávání Strategického plánu rozvoje
města na léta 2016 – 20. Je pravdou, že agentura ABRI, která před lety připravovala pro město
tzv. Marketingovou studii města (ještě za Jardy
Hlavsy, coby starosty), která tehdy město stála
bezmála 170 tisíc korun, a která se jaksi transformovala do „Správy pamětihodností, s.r.o., odvedla velmi lajdáckou práci… Na nespočet gramatických chyb, věcné nesmysly a „úroveň“ zpracování
kapitol velmi kriticky upozornil zastupitel Petr
Adamec a měl plnou pravdu. Jen bych tak trochu
očekával, že jako člen vládnoucí koalice města by
mohl reagovat pružněji a upozornit třeba starostu dopředu, a ten by nechal zcela jistě materiál
předělat a veřejné slyšení by přesunul. Bohužel
se tak nestalo, takže oprávněná kritika mířila
do vlastních řad. Přiznávám, že jsem opravdu
tu „vatu“ o historii nebo geografii nečetl, protože jsem to považoval za nepodstatné. Za to jsem
si připravil plně popsanou stránku A4 podnětů,
které bych byl rád, aby se v našem strategickém
plánování objevily. Ať už se jednalo o návrhy
řešení parkování, dostavby Dvorany, předláždění
náměstí, objekt nádraží a jeho přilehlých ploch,
nebo řešení vstupních míst do města. Tyto podněty jsem písemně zpracovatelům předal a patřičně okomentoval. Je samozřejmě špatně, že
se v dokumentu objevily takové blbosti, jako že
historickým osobnostem vévodil K. H. Frank, že
v Údolí je škola, nebo na náměstí banka, ale tyhle
věci jsou pro vize do budoucna naprosto podružné. Město pochopitelně firmě materiál vrátilo
k přepracování a svolá další veřejnou panelovou
diskuzi k připomínkování. Přesto ale už nyní byly
nastíněny některé důležité podněty… Tak napří-

klad Jan Hadrava uvedl potřebu chodníků pro
pěší v Údolí. Já jsem zase zmínil skrytou hrozbu
v podobě stávající lávky na Svatoškách a případně vybudování nového mostu pro cyklisty se spoluúčastí kraje na této páteřní cyklostezce podél
Ohře. Je toho samozřejmě mnohem více a je třeba
si uvědomit, že strategický plán je právě o tom,
aby v sobě pojal pokud možno všechny důležité
podněty, protože se při konkrétních žádostech
o dotace můžeme tímto dokumentem zaštiťovat,
že už je to v něm zahrnuto. To je také hlavní úloha tohoto dokumentu, že je přílohou k žádostem.
A k tomu, že máme problém s parkováním, Dvoranou a chodníkem v Údolí, vážně nepotřebuji
ani historii, ani zjištění, kolik navštíví Loket cizinců z té které země (ostatně, to už řešila právě marketingová studie). Ono je to v době, kdy
jednou válčí Rusko s Ukrajinou, nebo vyvstane
hrozba tzv. Islámského státu, vlastně k ničemu.
Mimochodem, zmiňovaná Marketingová studie
z roku 2008, která stála takřka 1,5 mil. Kč (spoluúčast města necelých 170 tisíc!), městu doposud
neposloužila vůbec k ničemu. K žádostem o dotace na Dvoranu, parkoviště nebo předláždění
náměstí ji také nepotřebujeme, zato Strategický
plán města ano. Rada města tedy nechala materiál přepracovat s akcentem na budoucnost a především věcnost. Zároveň navrhla snížit honorář
zpracovatelské firmě ze sto na šedesát tisíc korun
a stanovila termín dalšího veřejného projednávání na 10. srpna od 16:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu.
Přijďte se i vy spolupodílet na tvorbě tohoto dokumentu.
Petr Zahradníček, místostarosta
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9. července 2016, 17:00
vstupné 25 Kč
Sváťovo loutkové divadlo
Povídání o pejskovi a kočičce
6. srpna 2016, 17:00
vstupné: 25 Kč
Kašpárkovy čertoviny
Loutkové divadlo Zvoneček
13.-14. srpna 2016, 10:00-18:00
Středověké slavnosti Karla IV
9. září 2016
vstupné: 95 Kč
The Beatles Revival (Mrtvej Brouk)
+ Rolling Stones Revival Prague
1.-2. října 2016, 10:00-20:00,10:00-18:00
10. ročník Vinobraní na hradě Loket
15.října 2016, 20:00, 
vstupné: 95 Kč
Rituálně Koncert Plastic People of The
Universe + 1

Z Š
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Ani v závěru školního roku jsme neseděli
pořád jen v lavicích. S nástupem pěkného počasí nastoupil zejména sport.
Žáci z 1. stupně, konkrétně páťáci, vyrazili 23. května do Královského Poříčí na
pétanque. Chlapecké družstvo tvořili Jakub
Bednář, Šimon Honzík, Robin Stark, David
Salaba, Denis Padua, Adam Šálka a Josef
Novotný. Děvčata soutěžila ve složení Dominika Zikulová, Kristýna Kozincevová, Terezie
Knechtlová, Tereza Charousová, Barbora Kaňová, Eliška Lieblová. Obě družstva obsadila
konečné 8. místo.
Začátkem června vyrazili čtvrťáci a páťáci
do sokolovské tělocvičny Jiskra na ringo. Kluci D. Padua, A. Šálka, J. Novotný, R. Stark, S.
Liška, J. Schuster a Š. Honzík bojovali statečně a výsledkem bylo 8.místo. Holky V. Kurková, K. Simonová, N. Mackurová, T. Bílá, P.
Bašová a A. Kováčová se rozehrály bohužel
až ke konci, poslední zápas vyhrály, ale stačilo
to jen na 7. místo.
Druhostupňáci poměřili síly na Poháru rozhlasu, který hostil 19. května atletický stadion
v Sokolově. V rámci IV.kategorie naše barvy
hájila dvě družstva. Chlapecké – Sebastian
Horváth, Marek Horváth, David Šťastný, Tomáš Hromádko, Richard Šálka, Jan Zahradníček a Matyáš J.Tichý – a dívčí – Andrea
Jarošová, Sabina Zajačková, Lucie Šreinová,
Blanka Kubíková, Šárka Pospíšilová, Šárka
Šťástková, Petra Kriegerová a Marcela Princová. Všichni do jednoho udělali paní učitelce
Jarošové moc velkou radost. Snažili se a mezi
14 (kluci), resp. 15 (děvčata) zúčastněnými
školami se rozhodně neztratili. Obě družstva
přivezla zpět do Lokte 9. místo.
Osmáci a deváťáci se 20. května vypravili do Západočeského divadla v Chebu. Hra
E.Rostanda Cyrano z Bergeracu nebyla špatnou volbou. Ba naopak. Naši dětští diváci
byli spokojení, někteří přímo nadšení příběhem i hereckými výkony jednotlivých představitelů. Celý rok jak děti z 1. stupně, tak
i žáci z toho druhého navštěvovali loketskou
městskou knihovnu. Ta si pro ně připravuje
spoustu akcí, besed či přednášek. V té poslední pronikala 8. A do tajů písma. Paní knihovnice Klára Rozsypalová seznámila žáky
s vývojem písma, materiály, na něž se psalo,
konkrétními ukázkami. I tímto způsobem
bychom rádi poděkovali za celoroční spolupráci a doufáme, že bude úspěšně pokračovat
i nadále.
Tolik vytoužené prázdniny jsou konečně
tady. Děti se dočkaly. Ráda bych všem jménem ZŠ Loket popřála krásné léto, příjemnou
a odpočinkovou dovolenou, dětem prázdniny
plné prosluněných dnů a úžasných zážitků.
Žádné úrazy a nepříjemnosti, abyste se v září
všichni ve zdraví sešli. A vám, milí deváťáci,
přejeme, ať se vám daří ve školách, které jste
si vybrali, i v životě, který máte celý před sebou. Ať je takový, jaký jste si ho vysnili.
Za ZŠ Loket Mgr. Lucie Žippaiová
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Jaroslav Bendák oceněn za 80 krevních odběrů
Zlatý kříž druhého a třetího stupně za dárcovství krve dostalo 16.
června v krajské knihovně v Karlových Varech 62 dobrovolníků
z kraje. Mezi oceněnými byl i Jaroslav Bendák z Lokte, který obdržel
zlatý kříž třetího stupně, který se uděluje za 80 uskutečněných odběrů. „Mám před všemi dárci krve veliký respekt a vyjadřuji všem
obrovský dík. Je mi ctí, že tu mohu být, poděkovat vám a poblahopřát,“ řekl při předávání náměstek hejtmana Petr Zahradníček. Ten
poblahopřál Jaroslavu Bendákovi i jako místostarosta Lokte a předal
mu dar a poděkování starosty Zdeňka Bednáře (viz foto).
Česká republika patří mezi šedesát zemí světa, kde je dárcovství
krve bezplatné. 14. červen je vyhlášen Světovým dnem Dárcovství
krve a vždy zhruba v tomto termínu Karlovarský kraj své dárce již
řadu let odměňuje. Karlovarský kraj díky dárcům krve jako jeden
z mála netrpí nouzí o tuto nejvzácnější tekutinu.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám
poděkoval za trpělivost, kterou jsme museli
všichni mít vzhledem ke komplikaci úředního postupu ve věci veřejné zakázky na
Zajištění letní a zimní údržby města Loket.
Týkalo se to především sekání trávy. Dnes už
je to za námi a doufám, že služby spojené
s letní i zimní údržbou poběží, jak mají.
Na prahu prázdnin bych chtěl popřát všem
žákům, studentům, ale především všem
pedagogickým pracovníkům, zasloužený
odpočinek a všem Lokeťanům pohodovou
dovolenou. Ale i doma nás čeká řada pestrých kulturních a sportovních akcí a věřím,
že řada z Vás se jich ráda zúčastní, ať už
půjde o koncerty či divadla v amfiteátru,
motokrosové mistrovství světa nebo třeba
Goethovské putování. Také letos je připraven prázdninový víkendový program na
Malé scéně na náměstí před radnicí, kde
je vstup zdarma. Jsem také rád, že se sice
pomalu, ale přece, rekonstruují domy na
náměstí a místo uzavřených prázdných prostor vznikají nová muzea (Muzeum tajných
spolků, Muzeum lázeňských pohárků), nebo
prodejny pečiva a suvenýrů. V této souvislosti bych rád pogratuloval Jitce Hlavsové za
to, že její domácí Loketské perníčky získaly
ocenění značkou „Regionální potravina“.
Nebývalý zájem o Loket v poslední době
projevili také filmaři. Po reklamě na Ariel
se tu natáčely reklamní spoty na Superb, vánoční reklama na Milku a nyní se chystá vánoční reklama na Coca Colu. Uvědomuji si,
že takové natáčení má i své záporné stránky
v omezení pohybu nebo parkování, ale je
třeba vidět i ta pozitiva. Těmi jsou finanční
přínos a zviditelnění Lokte. Také zde se sluší
poděkovat za toleranci a pochopení především těm občanům, kterých se omezení při
filmování přímo dotýká.
Závěrem bych chtěl poděkovat touto formou
Jaroslavu Bendákovi za jeho skvělý příklad
v oblasti dárcovství krve. Velice si toho vážím.
Ještě jednou všem – hezké prázdniny!
Zdeněk Bednář, starosta

Podpora boje proti rakovině prsu také v Lokti
Firma Domácí práce s.r.o. zastoupená jednatelkou Danou Dudkovou uspořádala akci AVON 2016
k podpoře boje proti rakovině prsu (Avon pochod 2016). Zúčastnilo se cca 120 žen zaměstnaných u firmy Domácí práce s.r.o. Akci moderovali Josef Melen a Ladislav Lukacz. Překvapením pro ženy byl italský
zpěvák Davide Mattioli. AVON 2016 probíhala v Hotelu Ferdinand za podpory paní Lojínové, všichni
si pochutnali na výborném selátku. O skvělé fotografie se postaral fotograf Petr Gebauer se svou ženou.

Loketští studenti postavili zámek Kynžvart z vlnité lepenky
Studenti Střední průmyslové školy Loket se zapojili do
projektu Stavby z vlnité lepenky a vytvořili z ekologického obalového materiálu zámek Kynžvart. Tématem 10.
ročníku soutěže, určené středním stavebním školám, je
„Národní kulturní památka“. Deset staveb, které postoupí
do pražského finále, vybere odborná porota do 5. června
2016.
Studenti si pro zpracování modelu v jubilejním ročníku
soutěže vybrali stavby, které jsou na seznamu národních
kulturních památek a jsou spravované Národním památkovým ústavem (NPÚ), státní organizací pověřenou
péčí o památky České republiky. Každá z přihlášených 29
středních stavebních škol měla možnost do soutěže přihlásit dvě stavby. Letos mimořádně bude do finále porotou vybráno 10 nejlepších staveb.
Autoři vítězného projektu se mohou těšit na ceny
v hodnotě 25 tis. Kč. Druhá škola v pořadí obdrží 10 tis.
Kč a projekt, který obsadí 3. místo získá výhru v hodnotě
5 tis. Kč. Kromě cen od Svazu výrobců vlnitých lepenek
(SVVL) v celkové hodnotě 40 000 Kč je ve hře i zvláštní

Cena Národního památkového ústavu. Její výherci si odnesou poukaz na zážitkový den na některé z památek ve
správě NPÚ, tedy na některém hradu, zámku, skanzenu
či možná na dole Michal. Všichni finalisté pak získají dvě
volné vstupenky na libovolnou památku ve správě této
instituce.
Finále soutěže a slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 15. června v zahradě Ledebourského paláce, která
je součástí komplexu historických Zahrad pod Pražským
hradem. I ty jsou jednou z národních kulturních památek spravovaných NPÚ, a zároveň veřejnosti přístupným
„klidným místem v srdci Prahy“, které návštěvníkům
umožní načerpat pozitivní energii, prožít neopakovatelné
chvíle v romantickém prostředí a vychutnat si kouzelné
pražské panorama. Cílem projektu je poukázat na ekologické přednosti vlnité lepenky používané k výrobě obalů.
Vlnitá lepenka má širokou škálu využití a je stoprocentně
recyklovatelná. Soutěž pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM.
Partnerem soutěže je Národní památkový ústav.
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„Chybějící opery? Chyba je na straně pořadatele,“
říká v rozhovoru zastupitel Jaromír Ungr
Rozhovor se zastupitelem Mgr. Jaromírem
Ungrem (TOP 09) nejen o neposekané trávě ve
městě, ale také o kulturním programu či Strategickém plánu Města Loket.
Interview připravil Mgr. Kristián Šujan

finanční podpora je nedostačující a opery nejen kvůli městu zrušil. Je mi to samozřejmě líto
s tím, že do dalších let bychom mohli jednat s jiným promotérem, který by operu do Lokte vrátil.

Jste v loketském zastupitelstvu již druhé volební období, jak zatím to aktuální hodnotíte
a v čem spatřujete rozdíly oproti tomu předešlému?
Oproti předešlému již nejsem nejmladším zastupitelem a nemusím tak při pracovním jednání
zastupitelstva otevírat mříže v přízemí radnice.
Jako předseda finančního výboru musím hodnotit postavení města z ekonomické stránky
a jsem velice rád, že se aktuálně nachází ve skvělé
kondici. To je ten nejpodstatnější rozdíl oproti začátku minulého období, kdy nebylo ani na
základní výdaje. Každý občan Lokte musí vidět,
že do městského majetku se průběžně investuje se zaměstnanci a v neposlední řadě s technikou,
nemalá část finančních prostředků a tím se sna- která by se po zřízení technických služeb musežíme zvelebit život loketským občanům.
la pořídit (další miliony). I když je v současnosti
městský rozpočet ve velmi dobré kondici - každý
Město se několik týdnů potýkalo se zarostlou občan může měsíční plnění rozpočtu sledovat na
trávou. Můžete jako zastupitel ozřejmit veřej- www stránkách města Loket - není tento „nafunosti, proč tomu tak bylo?
kovací“ a okamžité zřízení technických služeb by
Ano, to je pravda. Já osobně jsem se setkal znamenalo stop některým investicím v rámci nas negativními reakcemi místních obyvatel. Ve šeho města, což nechci. Proto jsem pro, aby techskutečnosti město vyhlásilo výběrové řízení po- nické služby byly zřizovány postupně, tak aby
dle zákona v dostatečném předstihu a vzhledem to městská kasa pocítila co nejméně a mohlo se
k tomu, že vítěz soutěže nesplnil podmínky za- samozřejmě pokračovat v městských investicích.
dávací dokumentace, výběrová komise jej nedoporučila. Poté běžela lhůta, zda se vyloučený
Teď trochu z jiného soudku. Určitě jste už vivítěz odvolá k ÚOHS nebo nikoliv, což nakonec děl kulturní program města na léto. Co na něj
neudělal. Město postupovalo v rámci zákona, říkáte a na jaký koncert zajdete?
posekalo „nouzově“ jedenkrát, protože jakýkoliv
Program kulturního léta je jako každým rokem
jiný postup by byl v rozporu. Jsem přesvědčen, pestrý a každý si přijde na své. Já určitě osobně
že Služby MaSS s.r.o., které byly následně dopo- navštívím koncert kapely Divokej Bill a rád
ručeny výběrovou komisí, budou městskou zeleň vzpomínám, že tato kapela v jejích začátcích vyudržovat ke spokojenosti všech občanů.
stupovala na našem hradě a bylo to super. Takže
Divokej Bill, tentokrát ne na hradě, ale opět pod
Co si vlastně myslíte o zřízení vlastních tech- hradem.
nických služeb ve městě?
Rozhodně nejsem proti, ale... Pořízení vlastV programu chybí opery. Je to dle Vašeho náních technických služeb bude město stát něko- zoru chyba města, nebo pořadatele?
lik miliónů korun a zatím ani nevíme, na jakém
Chyba je na straně pořadatele. Město odsoumístě by měly vzniknout. Výhodné pozemky pro hlasilo finanční podporu ve výši 40 tisíc korun
zřízení takovýchto služeb se v minulosti rozpro- a dále byla rada města ochotna odpustit pronádaly a pořízení vyhovujícího pozemku bude sa- jem amfiteátru, který činí 35 tisíc korun, stejně
mozřejmě také něco stát. Dále musíme počítat jako v letech minulých. Pořadatel usoudil, že

Někteří kritici se opřeli do podoby návrhu
Strategického plánu města Lokte, který byl nedávno veřejně projednáván. Co si o něm myslíte Vy osobně?
Byl jsem přítomen na pracovním zasedání, kde
se každý ze zastupitelů mohl ke SWOTu vyjádřit a všichni se snažili, aby v rámci tohoto plánu
nebylo nic opomenuto. Na následném veřejném
zasedání se mohl také každý občan Lokte k tomuto plánu vyjádřit - osobně jsem nebyl přítomen - a z vyjádření mých kolegů to bylo pro dobro věci, když se do SWOTu zapojily další body,
které by byly přínosem pro město. To, co se odehrálo dále, považuji já osobně za senzacechtivost,
kdy koaliční partner místo toho, aby upozornil
vedení města na nesrovnalosti, které se v dokumentu vyskytly, začal tyto prezentovat až na veřejném projednávání. Určitě není dobře, že zde
byly uvedené nesmysly, což si myslím, že bylo
od dodavatele materiálu velké faux paux. Tyto
však budou odstraněny a SWOT bude moci být
přikládán k žádostem o rozumné dotace, které
Loket určitě potřebuje.
Kdybyste měl vyjmenovat tři opravdu krásné
věci nebo místa spojená s Loktem a naopak tři
věci, které se Vám nelíbí, jaké by to byly?
Nejhezčí? Loket! Prostě Loket jako celek. A nelíbí se mi, když naše město nějací vandalové ničí.
V čem má Loket ještě mezery oproti jiným
městům?
Podle mě se jiná města mohou spíše srovnávat
s Loktem, jaké mezery mají ona. Pokaždé, když
potkám nějakého turistu, je z našeho města nadšen s tím, že se sem opět rád vrátí. Je pravdou, že
máme ve městě ještě co zlepšovat, ale přál bych
si, aby spokojeni byli především Lokeťané a více
si uvědomovali, v jak krásném prostředí žijí.
Co byste na závěr vzkázal loketským občanům?
Krásné prázdniny, užijte si dovolené a dostatečně se zrelaxujte na další výzvy, které určitě
přijdou.

ZÁCHRANA VEVERKY - PODĚKOVÁNÍ
Dne 31. května 2016 jsme šly s kamarádkou na
procházku okolo Lokte, silnicí v blízkosti altánku
na skále. V prudké zatáčcce jsme spatřily, jak leží
něco na silnici. Začaly jsme zastavovat auta. Když
jsme přišly blíž, ležela tam veverka, zřejmě ji někdo
porazil. Neváhaly jsme a ihned jsme ji zvedly a odnesly ze silnice, neboť by ji auta zajela. I my jsme

byly ohroženy, ale za tu záchranu to stálo, i když
to byla jen veverka. Rozhodly jsme se, že ji odneseme na policejní stanici, kde strážník ihned zavolal
p. Provazníkovi, který, i když měl jinou práci, přijel
za pár minut a veverku, která se motala, vzal do klece a odvezl ji na Supí potok. Volala jsem každý den,
jak se jí daří a vždy mi p. Provazník ochotně sdělil,

že to není dobré. Po pár dnech se však veverka vyléčila a byla vypuštěna do přírody. Mé poděkování
patří hlavně p. Provazníkovi ze Supího potoka, že
se o zvířata stará a žádám Městský úřad, aby mu poskytl více peněz na tuto záchrannou činnost, třeba
z dotací EU! Děkuji,
Karin Stinglová, Anna Lietavová
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Karel Smolík: Jak to vidím...

Dobrý den,
opět po menší pauze se pokusím připomenout
anebo oživit témata, která stojí za zmínku... Nevím,
zda projde informace o setkání s občany ze dne 25. 5.
2016 na téma Strategický plán rozvoje města na léta
2016 - 2021, potažmo akční plán.
Jako občan a bývalý zastupitel jsem naivně očekával, že nás přítomné seznámí pan starosta s hlavními
tématy a okruhy rozvoje města. Například oprava náměstí, téma Dvorana, kanalizace v Revoluční, chodníky v Údolí, apod.
Nebylo to tak. Seznámení se strategickým plánem
proběhlo formou přednášky, což mne totálně vyvedlo
z míry, nehledě na to, že uspořádání témat
bylo chaotické, postrádal jsem jistou chronologii.
Diskutující se ke zpracování vyjadřovali velice kriticky, hlavně ti, kteří si dílko přečetli. Za všechny svůj
názor vyjádřil zastupitel Ing. Petr Adamec, cituji: takové zadání by mnohem lépe zpracoval student střední školy.

Opravdu jsem došel k přesvědčení,že zpracované
téma, ani nevím jakou firmou, si pan starosta, místostarosta a ostatní pracovníci úřadu ani nepřečetli.
Malá odbočka. Akční plán v podstatě byl výčet prací, které mají charakter oprav, údržby, rekonstrukce
apod. Docela se vytratila diskuze o stanovení
a pojmenování strategických témat pro město. Nabyl jsem dojmu, že se jedná o zkoušku bdělosti občanů, zúčastněných na setkání. Naštěstí se přítomní
projevili s kvalitními příspěvky, kromě tedy mých,
které za nic nestály.Věřím v nastupující mladou generaci, která má zájem o naše město a jeho budoucnost.
V květnu jsem si s manželkou dovolil malý výlet do
zahraničí. Pochopitelně jsem porovnával. Všude je
hezky, vliv evropské sounáležitosti je znát.
Rádi jsme se vraceli domů do Lokte. Je tady krásně
a nedivím se, že se Loket a jeho okolí líbí.
Přeji hezké letní dny a hezkou dovolenou a na podzim snad se objeví nová témata k zamyšlení.
Karel Smolík

ZUŠ se loučí se školním rokem 2015/2016
Základní umělecká škola v Horním Slavkově nechyběla v průběhu měsíce května a června u tradičních,
již dlouholetých akcí. Orchestr ZUŠ band zahájil kulturní sezonu na loketském náměstí a následně zahrál
kolonádní koncert na Mlýnské kolonádě v Karlových
Varech, který byl letos obohacen o písně skupiny ABBA
v podání zpěvaček Lucie Šreinové, Štěpánky Svejkovské
a Petry Kriegerové. Velmi úspěšné byly závěrečné koncerty v rytířském sále hradu Loket a v koncertním sále
Pluhova domu, taktéž absolventský koncert hudebního
oboru. Za mimořádně úspěšné lze považovat závěrečný koncert tanečního oboru ZUŠ konaný v Městském
kulturním středisku a také výstavu výtvarného oboru
v Lokti na téma „Karel IV.“ Velmi pěkně školu reprezentovala také kapela Narváno a obstojně navštívené

byly i třídní přehrávky jednotlivých nástrojových tříd.
Všechny tyto aktivity by se neobešly bez maximálního
nasazení pedagogů ZUŠ a dále lidí, kteří nám velmi
pomáhají při nejrůznějších akcích pro veřejnost např.
s osvětlením, technikou, propagací apod.
Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 bylo letos
nadmíru úspěšné ve všech vyučovaných oborech, počet
zájemců o studium zdaleka převyšuje kapacitní možnosti školy, pokud máte v tuto chvíli ještě zájem o studium v ZUŠ ve školním roce 2016/2017, kontaktujte,
prosím, přímo vedení školy (email: jzapf@zushslavkov.
cz, tel. 725 958 888).
Přeji Vám příjemné léto, slunné dny volna a těším se
s vámi na viděnou ve školním roce 2016/2017.

Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

Ve dnech 9.
a 10.
června
2016 proběhl jubilejní 20. ročník
soutěže středních průmyslových škol stavebních s názvem
Dny stavitelství
a architektur y
Karlovarského
kraje 2016. Této
prestižní akce
pořádané Regionální stavebním sdružením Karlovy Vary, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků Karlovy Vary a Českým svazem
stavebních inženýrů Karlovy Vary se jako v předchozích letech zúčastnila naše Střední průmyslová škola Loket, příspěvková organizace a získala
krásné druhé místo. První místo obsadila škola
z Plzně a na třetím skončila škola z Kadaně.
Konkurence byla veliká, do soutěže se tentokrát
zapojilo sedm středních stavebních škol z celkem
tří krajů, a to Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého. Celá soutěž je rozdělena do tří samostatných částí – první částí je ročníkový projekt
a jeho obhajoba před odbornou komisí, složenou
z erudovaných odborníků ze stavební praxe, druhou částí je aplikace studijních předmětů při řešení zadaného technického problému a třetí částí
jsou teoretické znalosti v podobě kvízu.
Naši školu reprezentovalo družstvo ze tříd
P3.A a O3.A ve složení: Tereza Kortišová, Tomáš
Jurica a Petr Ott. Tomáš Jurica byl také autorem
ročníkového projektu Stavby rodinného domu
tzv. kompletní projektové dokumentace, kterou
úspěšně obhájil. Ostatních částí se zúčastnilo celé
družstvo. Na soutěž se tým připravoval v průběhu školního roku, především v hodinách architektury, pozemního stavitelství, konstrukčního
cvičení a statiky, pod vedením Ing. Šárky Dubské,
Ing. arch. Jiřího Janische, Ing. Martina Kumpery
a Ing. Pavla Banzeta.
V pátek při slavnostním večeru v divadle v Karlových Varech proběhlo slavnostní předání cen
a diplomů. Blahopřejeme a děkujeme tímto našemu družstvu a realizačnímu týmu za výbornou
reprezentaci naší školy a pořadatelům za přípravu velice zdařilé akce.

Ing. Dana Krulišová, ředitelka školy,

SPŠ Loket, příspěvková organizace
Dovoluji si oznámit, že již 4. sezonu se opět
otevírá prázdninový Tajemný okruh v podhradí Lokte. Celý červenec a začátek srpna
si budou moci děti vyzkoušet „jak moc se
bojí“… zahrát si hry a vůbec se společně vrátit do doby, kdy podél Ohře tančily
víly, vodníci číhali na své dušičky, skřítkové škádlili pocestné a vlkodlaci hledali své
oběti. Celá trasa začíná v přírodním amfiteátru, vede přes Kolowratskou skálu až
k houpacímu mostu, měří cca 1 km a trvá
asi 1 hodinu. Jelikož je přes prázdniny neustálý nedostatek dětí herců, a máte-li zájem
si zahrát, budu ráda, když se ozvete. Veškeré
další informace a termíny akcí jsou k dispozici na tel: 602 115 919, Jana Kriegerová
nebo na www.catajemstvi.estranky.cz
Jana Kriegerová, DiS.
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Hledáme
junior grafika
Požadujeme vzdělání v oboru
znalost Adobe Ai a Ps
vysokou míru samostatnosti
kreativní a aktivní přístup
pečlivost a zodpovědnost
Nabízíme

Hledáme
uklízeče
(brigáda)

Nabízíme

zajímavou a tvůrčí práci
moderní pracovní prostředí
firemní PC s nejnovějším softwarem
mladý, přátelský kolektiv

*k životopisu prosím připojte také své portfolio

krátkodobou brigádu 3-5 h denně
možnost prodloužení spolupráce
práci v odpoledních hodinách
pracovní dobu dle vašich možností
jednosměnný provoz
nástup ihned
* vhodné pro studenty, matky na
mateřské dovolené a důchodce

NABÍDKA PRO
PŘÍJEMNĚJŠÍ LÉTO
• sítě proti hmyzu • vnitřní stínění
• žaluzie a venkovní rolety

Výrobní závod Otovice - Hroznětínská 183, 360 01 Otovice
Výrobní závod Dalovice - Botanická 252/6, 362 63 Dalovice
Bezplatná linka 800 888 789

www.kalibra.cz
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P R O G R A M

M Ě S T S K É

do 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 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

K N I H O V N Y

stabilní herní databanku, ale i hry firmy PIATNIK, které máme půjčené „na zkoušku“. Přijďte si je vyzkoušet!
Vhodné pro děti již od 5 let, dorostence i dospělé. Pokud
by bylo výjimečně pěkné nevětrné počasí, není vyloučeno,
že budeme hrát venku, přímo na náměstí u knihovny.

19. 7.
Rozhlédnout se z Cibulky
Jednodenní knihovnický výlet pro děti i dospělé na rozhlednu Cibulka u Oloví. Autobusem a vlakem do Oloví,
pěšky na rozhlednu (3,5 km), k Lesní kapli Nejsvětější trojice Grötte, po naučné stezce Olověný Hartenberg (4 km)
až k zámku Hřebeny (prohlídka s průvodcem). Odtud návrat vlakem do Sokolova a dále autobusem nebo vlakem
do Lokte. Sraz účastníků v 7:55 na autobusovém nádraží
v Lokti, návrat v 19:30 na vlakové nádraží. Počet míst není
omezen, děti bez doprovodu pouze se souhlasem rodičů (formulář si vyzvedněte v knihovně nebo stáhněte na
www.mkloket/aktuality).

22. 8. – 25. 9. VÝSTAVA: Ze sbírek knižní vazby
Výběr z děl významných uměleckých knihařů ze sbírky
Expozice umělecké knižní vazby v Lokti včetně nově pořízených děl, která vystavujeme poprvé! Zastoupení umělci:
Jan Sobota, Jana Přibíková, František Josef Koudelka, Jiří
Kožíšek, manželé Krupkovi, Jana Trnková, Edgar Claes,
Philip Smith, Terry Buckley, Jean de Gonet, Jane Drinkwaterová, Veronique Sala-Vidalová, Werner Kiessig, Cris
Clair Takacsová a další. Doplněno vyobrazeními archivních vazeb z cyklu Knižní vazba v proměně věků.

21. 7. 13:00 – 17:00
Prázdninové herní odpoledne
Relaxační herní odpoledne, kdy provětráme nejen naši
stabilní herní databanku, ale i hry firmy PIATNIK, které máme půjčené „na zkoušku“. Přijďte si je vyzkoušet!
Vhodné pro děti již od 5 let, dorostence i dospělé. Pokud
by bylo výjimečně pěkné nevětrné počasí, není vyloučeno,
že budeme hrát venku, přímo na náměstí u knihovny.
1. – 3. 8. Knihovnický výlet na Komáří rybníky
Zveme vás na tradiční prázdninový knihovnický výlet! Po
loňském úspěšném tažení za komáry Slavkovského lesa
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 lívanečky) stvořené samotnou náčelnicí loketské knihovny Marcelou! Návrat
je plánován 3. 8. pěšky do Lokte. Podrobné informace
získáte na webu knihovny, plakátech a informačních letácích v knihovně. Zájemci, pozor! Počet míst je omezen na
max. 16 dětí.
11. 8. 13:00 – 17:00
Druhé prázdninové herní odpoledne – tentokrát s panem knihovníkem :-)
Relaxační herní odpoledne, kdy provětráme nejen naši

VÝZVA OBČANŮM

Provozní doba městské knihovny
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

L É T O

dětská kniha Cvrček a mravenci.
Na výstavě představujeme 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.

Od 29. 9. do 30. 10. 2016 se v Městské knihovně Loket uskuteční výstava Památníky v běhu času - souborná
výstava soukromých památníčků.
Jste ochotni zapůjčit památníček Váš, rodičů nebo prarodičů jako exponát na tuto výstavu? Pak hledáme právě
Vás! Ozvěte se prosím na mailovou adresu kniznivazba@mkloket.cz, telefonní číslo 352 684 229 nebo osobně
v Městské knihovně Loket. Na stáří památníků nezáleží, hledáme ukázky ze všech období, kdy památníky existovaly. Výstava bude doplněna odbornou přednáškou paní Evy Vlasákové na téma památníků. Akci laskavě
podporuje Karlovarský kraj.

(dospělí, děti, uživatelé internetu
a návštěvníci expozice knižní vazby)

N A

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
Přejeme všem našim čtenářům příjemné prázdniny s knížkou a spoustou sluníčka, ale také
trochou deště (vláhy je třeba, porostou houby
a číst se dá i pod střechou ;)

24. 8. 17:00 Recykliteratura v hospůdce u Gardnera
Knihovna vyráží do světa! Oblíbený zábavný workshop,
kde k fotkám ze starých magazínů přiřazujete texty z vyřazených knih, se tentokrát přesune mimo knihovnu – do
hospůdky u Gardnera. Pravidla jsou velmi jednoduchá,
zvládne je opravdu každý. Neváhejte a přijďte!

Připravujeme na září:
20. 9. Beseda s Vlastimilem Vondruškou
22. 9. Koncert ZUŠ: Riccio Quartetto
27. 9. vernisáž výstavy Památníky v běhu času
29. 9. Tmavomodrý svět Jaroslava Ježka

Městská knihovna Loket nabízí neregistrovaným
čtenářům:
- kopírování a tisk za velmi příznivé ceny
- internet zdarma (5 počítačových stanic + wifi)
- čítárnu s čerstvým denním tiskem
- stolní, deskové i karetní hry pro hravé malé i velké
- prohlídku stálé Expozice umělecké knižní vazby
- prohlídku výstavy Vojtěcha Kubašty
- příjemné prostředí

Těšíme se na Vás!

Přes prázdniny máme otevřeno ve středu, čtvrtek, sobotu
a neděli od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Soutěž o lístky do ZOO Plzeň

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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