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Parkoviště v Nádražní? Zase o krok dál

Zastupitelé se sešli 3. srpna na pracovním zasedání. Jejich téměř dvouhodinové jednání se
zaměřilo na tři aktuální témata v Lokti (čtvrté
téma – projednávání rekonstrukce Supího potoka, bylo odloženo na další samostatné projednávání):
1) Záchytné a rezidenční parkoviště
2) Propojení ulic Sportovní a Nad Hájovnou
3) Investiční akce

1) Tím prvním tedy bylo plánované vybud ování parkoviště v Nádražní a Mírové ulici.
S oučástí budou jak parkovací místa pro návštěvníky města, tak rezidenční stání pro obyvatele Mírové ulice. Celkově celý areál pojme
zhruba 170 aut. Chybět nebude ani místo pro
15minutové stání autobusů. „Parkoviště bude
v e stejném režimu jako ve Sportovní ulici
s tím, že počítáme i s jeho osvětlením a zabez-

pečením kamerovým systémem. První fáze by
m ohla začít už v příštím roce. Jedním z cílů
j e zprůjezdnit jednosměrnou komunikaci
v Mírové ulici, která je v současnosti zahlcená
auty,“ přiblížil starosta Lokte Zdeněk Bednář,
který představil i kompletní studii, kterou vyp racoval Ing. Petr Král z Dopravních staveb
a venkovní architektury, s.r.o.

Pokračování na straně 4

Za motokrosem v Lokti přijelo fandit 25 tisíc fanoušků

V areálu Loketské serpentiny se 23. a 24. července sešlo celkem 25 tisíc diváků z nejrůznějších koutů Evropy. Foto: Lukáš Rumpík
T řináctým závodem pokračoval o víkendu
23. a 24. července 2016 seriál Mistrovství světa motokrosařů Velkou cenou České republiky
v Lokti. Diváci sledovali napínavé boje o světové body ve třídách MX2 a MXGP a též zápolení
jezdců ve finálových závodech Mistrovství Evropy juniorských tříd EMX65 a EMX85. Součástí programu byl také pátý závod seriálu třídy
EMX300.

N a jezdce čekala opravdu velice kvalitně nachystaná trať včetně jejího zázemí a bezproblémový průběh závodů pak po oba dny zajistil,
p o dvaceti letech pořádání závodů MS hodně
zkušený, pořadatelský sbor AMK Loket v AČR
společně s promotérskou agenturou Youthstream. Kompletní časový harmonogram víkendu
byl dodržen nejen na minuty, ale v podstatě na
vteřiny!

V hlavní třídě MXGP viděli diváci skvělé souboje o přední umístění. Lídr šampionátu, teprve devatenáctiletý Slovinec Tim Gajser působí
na dráze fantasticky a nebýt menšího zaváhání
ke konci druhé jízdy, tak by se jistě opět radoval
z e zlatého úspěchu. Jenže k motokrosu chyby
p atří a šance tak využil výborně jedoucí německý motokrosař a vítěz první rozjížďky Max
Nagl. 		
Pokračováníí na straně 2
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Za motokrosem přijelo do Lokte fandit 25 tisíc diváků
Pokračování ze strany1
Po zranění se v dobré formě opět představil
úřadující mistr světa Romain Febvre z Francie. Z našich zástupců byl nejblíže k bodům
Jaromír Romančík, který po dobrém startovacím manévru v prvním závodě dlouho bojoval
o dobré umístění v TOP dvacítce. „Docela mě
mrzí první runda, kde to vypadalo na první
světové body, ale v posledním kole, kdy jsem
ještě držel dvacáté místo, tak jsem udělal
menší chybu a soupeři toho využili. Nedá se
nic dělat, rozjetá sezona pokračuje dál. Tady
to pro mě byly nové věci, získal jsem zajímavé zkušenosti ze světového šampionátu, byť
pouze z jednoho takovéhoto podniku“, řekl
po závodě trochu zklamaně celkově třiatřicátý Romančík. V této královské třídě nás také
reprezentoval lídr domácího seriálu MMČR
Petr Smítka. Ten byl celkově klasifikován na
32. místě, s čímž pochopitelně spokojen být
nemohl.
Kdo vydržel až do konce, mohl být svědkem
impozantního poděkování Timu Gaiserovi
v podobě hojně zastoupených slovinských fanoušků při vyhlašování vítězů. Gaiser byl sice
v Lokti druhý, ale seriál nadále s náskokem
vede a za vynikající reprezentaci své poměrně
malé země si vysloužil větší ovace, než vítězný
Nagl od fanoušků německých.
MX2
Při neúčasti lídra světového klání této kubatury Jeffrey Herlingse z Nizozemí si v Lokti počínal nejlépe Dylan Ferrandis z Francie,
když vybojoval v obou jízdách plný počet
bodů. Velkým karambolem z prvního místa hned zpočátku druhé jízdy bohužel závod
skončil pro Lotyše Paulse Jonasse, který sice po
startu získal holeshot, ale potom na známém
loketském skoku přes cestu ze sjezdu (step
down) chytl na dopadu hranu a následoval
nebezpečný pád, po kterém byl jezdec nakonec
odvezen do nemocnice. O další příčky na stupních vítězů pak bojovali Švýcar Jeremy Seewer
a dobře rozjetý Brit Max Anstie. Seriál nadále
vede s velkým náskokem před svými soupeři
zraněný Herlings (597b.), druhou příčku drží
Seewer (470b.) a přes ošklivý pád zaujímá třetí místo Jonass (403b.). Naši reprezentanti se
snažili, ale naskočit do rozjetého světového seriálu nebylo vůbec nic jednoduchého. Nejlépe
našlápnuto na body měl Martin Krč, který měl
výborný start v první jízdě a dokonce atakoval krásnou dvanáctou pozici. Diváci ho hnali
dopředu, Martin na domácí trati bojoval ze
všech sil a dlouho figuroval v elitní dvacítce.
„Ke konci rozjížďky jsem bojoval tvrdě hned
s několika jezdci, dokonce jsme do sebe na
proskakovákách i narazili, ale to je motokros.
Škoda, chtělo by to s nimi jet více závodů,
takhle ty zkušenosti prostě chybí, z jednoho
závodu se zázraky dělat nedají. Přesto chci
poděkovat Autoklubu ČR, že jsem zde mohl

startovat a také svému týmu za podporu“,
prohlásil Martin Krč.
Z trojlístku českých jezdců nakonec nejlepší
umístění zaznamenal na dvoutaktní stopětadvacítce jedoucí Petr Polák, který ve svých
patnácti letech sbíral první zkušenosti na takovéto úrovni mezi dospělými. Dojel obě jízdy a v celkovém součtu mu patřilo 29. místo.
Třetím českým jezdcem byl ve třídě MX2 Jan
Vondrášek. Bohužel ani on si v nabité světové
konkurenci na body nesáhl a skončil na celkovém 35. místě. O kvalitě startovního pole
svědčí i to, že na body nedosáhl ani jediný
slovenský reprezentant v Lokti Richard Šikyňa
(26. místo). Český lékař FIM Martin Syrůček
se vyjádřil k hrozivě vypadajícímu úrazu Jonasse následovně: „Byl v bezvědomí, měl otřes
mozku, dále má zlomené nosní kůstky. V nemocnici se podrobil CT mozku, důležité je, že
výsledek byl negativní. O kousek dál, co upadl
Lotyš, měl ve stejný moment problémy také
španělský závodník Zaragoza. Ten si zase při
karambolu vykloubil rameno.“
EMX300
Jezdci evropské třídy dvoutaktů EMX300 odstartovali nedělní program, když na programu
byly druhé finálové boje této kategorie. Čeští
kluci bojovali jako lvi, kolem dráhy sice ještě
nebyli diváci napěchováni, tak jako později
odpoledne, ale i přesto byla atmosféra skvělá
a naši se snažili celou jízdu. Sedmatřicetiletý
matador Petr Bartoš dokonce dlouho vedl a za
ním byla v těsném závěsu červená tabulka vedoucího muže seriálu Mika Krase z Nizozemí.
Ten se sice v závěru dostal před Bartoše, ale to
Petra vůbec nerozhodilo, protože v sázce byla
stříbrná medaile. Tvrdě šel dopředu ve druhé
jízdě i Václav Kovář, cílem po bojovném výkonu prolétl jako čtvrtý. Další z trojice českých
reprezentantů Dominik Procházka jel také velice dobře, zúročil svou intenzivní přípravu na
tento závod, ve druhé jízdě vybojoval dokonce
desáté místo a celkově byl se svým strojem ČZ
klasifikován jako dvanáctý.
Finálový závod EMX65
Čtyřicet nejlepších evropských motokrosařů
ve věku 7-12 let se sešlo ve finálovém závodě
ME třídy EMX65ccm. Účast si jezdci zajistili
v pěti kvalifikačních závodech čtyřech evropských zón, zeměpisně rozdělených, když z každé postupovalo deset nejlepších jezdců. Z té
nejsilnější, severozápadní zóny, kam patřila
i Česká Republika, se probojovali hned tři čeští reprezentanti. Nejlépe z nich si v Lokti vedl
Tomáš Pikart, který obsadil celkové 18. místo.
První jízdu této třídy vyhrál Nizozemec Ivano van Erp, ve druhé však závod nedokončil.
Šance se chopil Lotyš Edvards Bidzans, který
byl v první jízdě třetí a druhou vyhrál. K jeho
vítězství bezpochyby mimo jiné přispělo i to,
že jako jediný skákal najednou již zmíněný

obávaný „step down“. V cíli druhé jízdy byl
zaznamenán s více než desetivteřinovým náskokem před celkově druhým Italem Luigi
Matteo Russim a třetím Nizozemcem Sem de
Langem, kteří spolu sváděli urputné souboje
o zbylé vavříny.
Z našich reprezentantů se kromě celkově
osmnáctého Tomáš Pikarta umístil na 20. místě Adam Máj, Julius Mikula v početné a kvalitní konkurenci na body nedosáhl, celkově byl
hodnocen jako jednatřicátý. Na startu bohužel
chyběli vítězové hned dvou zón a jedni z hlavních favoritů této třídy, momentálně zraněný
Belgičan Liam Everts (zlomená klíční kost),
syn nejlepšího motokrosaře všech dob Stefana
Evertse a také rychlý a v Čechách známý Rumun Mario Popovici (zlomená ruka). Oba si
svá zranění přivodili v rámci intenzivních příprav na tento závod. I to ale ke sportu bohužel
patří…
Finálový závod EMX85
Také ve třídě 85ccm (12-15 let) bojovalo 40
nejlepších kvalifikovaných závodníků z celé
Evropy. Zde jsme bohužel neměli jako Česká
republika zastoupení žádné, protože se nikomu nepodařilo projít sítem kvalifikace. Obrovský úspěch však slavil v českém motokrosu
dlouhodobě zabydlený Rakušan Rene Hofer,
ve svých čtrnácti letech již dvojnásobný juniorský mistr ČR. Suverénně vyhrál obě jízdy.
Druhé místo vybojoval v Lokti Španěl Oriol
Oliver, bronz pak putuje do Itálie a jeho majitelem je Alessandro Facca. Čtvrtým místem ve
druhé jízdě se též blýskl mladý Maďar Adam
Kovacs. Také on má na svém kontě již dva tituly juniorského Mistra ČR. Příští rok bude
věkem spadat stále do této kategorie a tak
může jistě pomýšlet na velice solidní umístění.
Velké poděkování a také závěrečné slovo
patří pořadateli: „Jsme rádi, že jsme po roce
mohli do Lokte opět přivést světovou špičku
motokrosu a divákům tak nabídnout jedinečnou sportovní podívanou. Byl to velice nabitý víkend za rekordní účasti 25000 diváků,
kteří dokázali vytvořit perfektní atmosféru.
Organizačně se také vše vydařilo, byli jsme ze
strany FIM ohodnoceni jako jeden z nejlepších podniků letošní sezóny. V neděli 2. října
se u nás pojede ještě poslední závod ze seriálu
Mezinárodního mistrovství České republiky,
kam bychom tímto všechny rádi pozvali“, uvedl spokojený ředitel závodu Zdeněk Dvořák
z AMK Loket v AČR.
My se nyní už můžeme těšit na další rok, neboť ještě pro sezónu 2017 má pořadatel podepsány potřebné smlouvy a je znám už termín
závodu – bude to 29.-30. 7. 2017. Tak tedy
zase za rok na viděnou v Lokti…!
Evžen Zadražil + Petr Kovář
editace textu Kristián Šujan
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slovo starosty
Milí
Lokeťané,
prázdniny utekly
jako voda a mám
radost z toho, jak
je naše město stále
více přitažlivější pro
jeho návštěvníky.
Důkazem jsou rekordní návštěvnost
hradu, Černé věže, motokrosového mistrovství světa, ale i zvýšený divácký zájem
o představení v amfiteátru a jiné akce ve
městě. To vše nás těší, protože z turistického ruchu naše město žije. Přináší to však
sebou i problémy, které je třeba řešit. Myslím tím parkování… Kapacita plochy vedle
benzínové pumpy, fotbalového hřiště, nebo
v Nádražní ulici je již nedostačující, a tak
se parkovalo doslova, kde se dá, což nesou
nelibě občané na sídlišti, stejně tak jako
rezidenti parkovacích karet na loketském
náměstí. Chtěl bych touto formou poděkovat všem za pochopení této nemilé situace
a zároveň je ujistit, že velmi intenzivně pracujeme na řešení této problematiky. V první řadě je nutností vybudování parkoviště
v Nádražní. Dále hledáme alternativní
řešení ve smyslu záchytných parkovacích
ploch před vjezdem do Lokte se zajištěním
svozu návštěvníků z této plochy tzv. pendl
busem. Rozšíření parkování v našem městě
je jednou z hlavních priorit vytyčených ve
Strategickém plánu rozvoje města.
Začal nový školní rok, a tak bych rád všem
žákům, studentům i pedagogickým pracovníkům popřál hodně úspěchů. Mám radost,
že se na naší základní škole opět podařilo
zrekonstruovat další třídy za více než jeden
milion korun a zlepšit tak prostředí našim
dětem a pedagogům.
Zdeněk Bednář, starosta

poděkování
Pravděpodobně horké letní počasí spolu
s neopatrností lidí zapříčinily v Lokti v posledním srpnovém týdnu hned dva požáry.
Při prvním hořela střecha dílny autoservisu,
při druhém tráva a keře ve Sportovní ulici.
Oba požáry se díky včasné reakci spoluobčanů a rychlému zásahu hasičů podařilo včas
uhasit. Škody jsou tak téměř nulové a nikomu se naštěstí nic nestalo. U dospělých
se jistá míra všímavosti a zájmu o obecní
majetek bere, alespoň v to pevně věřím, jako
samozřejmost. Nicméně právě ve druhém
případě byly těmi, kdo požár ve Sportovní
ulici nahlásily, dvě děti. Chtěl bych proto
tímto poděkovat Karolíně Smolkové a Rostislavu Jurenovi, že jim není lhostejný majetek a okolí našeho města, a že díky jejich
všímavosti se požár nerozšířil na přilehlé
velké borovice.

Zdeněk Bednář, starosta
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Kryštof kemp: ztracené děti i žádost o ruku

Nejočekávanější a měsíce dopředu vyprodaný. Takové přívlastky měl oblíbený Kryštof kemp 2016,
festival pro všechny generace, který se od 19. do
21. srpna 2016 opět po dvou letech konal v Lokti.
Hlavním tahákem byla populární havířovská skupina
Kryštof, která přijela do stanového městečka na zdejší
fotbalové hřiště už v pátek 19. srpna. V sobotu ráno
si stovky kempařů daly s frontmanem Richardem
Krajčem a ostatními členy kapely rozcvičku a pomalu se začaly přesouvat do nedalekého amfiteátru pod
hradem. Ten se změnil v pomyslný pirátský ostrov
Kostrof. „Musíte splnit sedm úkolů, abyste se z ostrova vysvobodili,“ popsal školák Ondřej Dedek, kterého
nejvíce bavilo šplhání na stěžeň. Přesně ve dvanáct
hodin pak vystoupil na pódium Richard Krajčo, který složil spolu s celým publikem pirátský slib. Kryštof
kemp tak mohl začít. Voxel, Jelen nebo Michal Hrůza
byli hlavními taháky sobotního odpoledne. „Přijela
jsem až z Chomutova, a to nejen kvůli kapele Kryštof,
ale také Michalu Hrůzovi, je skvělý,“ sdělila Karolína
Straková. Nechyběl ovšem ani známý Ivan Mládek se
svým Banjo bandem a komičkou Lenkou Plačkovou.
Před šestou hodinou všichni zpozorněli, protože přišla chvíle pro hlavní hvězdu celého festivalu.
Skupina Kryštof rozjela show plnou známých hitů,
ale i kuriózních okamžiků. Například když se ztratil
malý chlapec, kterého organizátoři přinesli na pódium. „Prosíme tatínka, aby si synka vyzvedl, jinak za
chvíli dostane hysterický záchvat,“ snažil se celou situaci Krajčo odlehčit. Po pár minutách si otec pro syna
přišel. „Líbí se mi, jak se vždycky všichni rodiče diví
a říkají svým dětem: hele, vole, kde jsi byl?“ rozesmál
obecenstvo Krajčo. Pro tyto a podobné případy měly
některé pobíhající děti v amfiteátru na rukou napsaná
telefonní čísla svých rodičů.

Richard Krajčo po několika písních pozval na prkna
pod loketské nebe dalšího účastníka. Tentokrát usměvavou Káťu. „Tvůj přítel Aleš ti chce něco důležitého
říci,“ sdělil jí na pódiu Krajčo a mnozí už předvídali,
co bude následovat. Katčin přítel Aleš jí napsal dojemnou i vtipnou báseň a požádal ji před tisícihlavým
publikem o ruku. Odpověď „ano“ dojala všechny přítomné a bouřlivý potlesk popřál jejich dlouhé a šťastné lásce.
Po hodinu a půl trvajícím koncertu ovšem nenechali diváci Kryštofy jen tak odejít. Kapela musela zahrát
hned několik přídavků. „Znám většinu jejich písniček, takže jsem si mohla i zazpívat a zatancovat. Jsem
ráda, že jsem na poslední chvíli sehnala lístky, vyplatilo se to,“ podotkla návštěvnice Kristýna Dvořáková.
Ani po koncertě Kryštofů ale kemp neskončil. Následoval turnájek ve fotbálku a pochopitelně i očekávaná
after party za hlavním mostem. Stovky lidí tady bavila
karlovarská folková formace U mě dobrý podnikatele
Karla Holoubka. Za bicími usedl i jeho malý syn Karel, který se předvedl v písni Houby magický od Kabátů. „Loket byl stejně jako před dvěma lety perfektní
a věříme, že se sem zase podíváme,“ řekl Krajčo a naznačil tak, že za dva roky by se Kryštof kemp mohl do
Lokte zase vrátit. 	
Foto a text: Kristián Šujan

Dvorana
Restaurátoři snímají výmalbu na stropě
společenského sálu městské dvorany včetně provedení ošetření, fixáže a transferu. Město Loket již před několika měsíci
dohodlo spolupráci s bavorským městem
Wunsiedel ohledně projektu plánované
rekonstrukce budovy Dvorany v Lokti.
Eva Krátká
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Parkov iště v Nádražní? Zase o krok dál

Na této stránce jste byli zvyklí na rozhovory
s loketskými zastupiteli. Jelikož ale radní Radek Hejna interview pro Loketské listy odmítl,
nahradí ho informace o plánovaných investicích v Lokti...

Pokračování ze strany 1
2) Dalším tématem bylo propojení ulic
Sportovní a Nad Hájovnou. Cesta mezi oběma ulicemi je prozatím velmi komplikovaná. „Trasa povede od Sportovní ulice po pravé straně průhonu a poslouží i pro maminky
s kočárky. K tomu budou určené stylové úseky
cesty ve tvaru ucha, kterými se maminky s kočárkem pohodlně do kopce dostanou. Na cestě
je v plánu také odpočinková část s lavičkou,“
sdělil starosta. Dále povede po stávající komunikaci kolem tzv. Okálů na ulici Sokolovská, kde
bude vybudován chodník k autobusové zastávce

Informace pro cestovatele
do Království Librínie
Podmínky pro vstup do království Librínie:

Nejméně 6 knih zapsaných v pasu. Přečti v období
od 14. 9. 2016 (kdy se začnou vydávat pasy) do
28. 2. 2017 (tento den je posledním „zkoušecím
dnem“) alespoň 6 knih a nech si potvrdit do pasu,
že jsi je opravdu přečetl - knihovníci si s tebou
budou o knížce povídat :-). Doporučené knihy
najdeš v pasu.

Hledej perlorodky!

Letošní cestování bude opět dobrodružné. Některé
z knih, které najdeš v pasu, jsou označeny jako
perlorodky! To znamená, pokud takovou knihu
přečteš a správně odpovíš knihovníkovi na otázku,
získáš librínskou perlu! Perly bude možno v průběhu Noci s Andersenem vyměnit v librínské bance
za librouny. Čím více perel se Ti podaří nasbírat,
tím více librounů budeš mít na útratu na Librínském výročním trhu!

Ulov trůnící knihu!

Každé úterý a sobotu najdeš v oddělení pro děti na
librínském knižním trůnu vystavenou jednu knihu.
Když ji přečteš, získáš speciální odměnu - Librínský královský knoflík. Ten má hodnotu 5 librounů.
Samozřejmě platí stejné podmínky — knihu musíš
přečíst a nechat si zapsat do pasu. Pozor: Knihu
získá pouze jeden librínský cestovatel - ten, který
objeví knihu jako první. Kniha bude vystavena
v oddělení pro děti každé ÚTERÝ od 12:00 hodin
a každou SOBOTU od 10:00 hodin!

Získej prémiové body!

Pokud se zúčastníš soutěží či akcí pořádaných
knihovnou, potvrdíme ti účast v pasu. Informace
o tom, za jakou soutěž či návštěvu pořadu můžeš
získat prémiové body, najdeš od září na webových
stránkách knihovny http://mkloket.cz, v knihovně
a na propagačních plakátech k jednotlivým akcím.
Seznam akcí bude průběžně aktualizován.
Kurz měny platný pro rok 2017:
1 soutěžní bod (tj. jedna přečtená kniha) = 1 libroun
1 perla = 2 librouny
1 královský knoflík = 5 librounů
Podrobné podmínky soutěže o nocování v knihovně
najdete od září na webu knihovny.

a místem pro přecházení napojen na již stávající
chodník.
3) Sídliště a občanů se týkají i další investiční záměry, o kterých zastupitelé jednali. „V letošním roce bychom rádi dodělali chodníky
ve Sportovní ulici v celkové výši tři milióny
korun včetně DPH. Dojde také k sejmutí stropů ve Dvoraně odborným restaurátorem, kde
se pohybujeme v částce přesahující 4 milióny
korun s tím, že 3,5 miliónů pokryje dotace od
ministerstva kultury,“ podotkl starosta Zdeněk
Bednář. Místostarosta Petr Zahradníček zase
připomněl i nedávné opravení lávky na Svatošských skalách, či plánované restaurátorské práce
na soše sv. Jana Nepomuckého v Zahradní ulici. „Nezapomínáme ani na okrajové části – na
podzim bude provedena oprava komunikace
v Nadlesí, kde zároveň provedeme rozšíření vodovodního řadu a hledáme cestu k posílení zdro-

jů pitné vody,“ dodal místostarosta.
Zastupitelé diskutovali také o nutnosti přebudování autobusového nádraží. V místě chybí záchody, ale potřeba je se zaměřit také na dopravní
a designové řešení. „Původně se uvažovalo o vyhlášení architektonické studentské soutěže s tím,
že by město stanovilo první, druhé a třetí místo
za nejlepší přihlášené projekty. Pan starosta má
ale pravdu když říká, že logičtějším řešením bude
vytvoření aktivní pracovní skupiny a oslovení architekta, který návrh vypracuje spolu s připomínkami pracovní skupiny, a zároveň se zaměří i na
dopravní situaci, která je v tomto místě asi nejdůležitější. Bude to rychlejší a koneckonců i levnější varianta,“ podotkl zastupitel Kristián Šujan,
který zároveň spolu s Petrem Zahradníčkem projevil zájem být členem pracovní skupiny návrhu
a následného vybudování nového autobusového
nádraží. 
(red)

Divokej Bill i předskokani AC/DC buráceli v Lokti
Kulturní sezona v Lokti je letos opravdu fenomenální. A každá akce to jen a jen potvrzuje!
Jako například pátek 29. července, kdy zdejší
amfiteátr pod hradem ovládla populární kapela
z Úval u Prahy Divokej Bill. Jedinečnou podívanou si nenechaly ujít tisíce nadšených diváků.
Než na pódium hlavní hvězda celého koncertu
dorazila, bavily natěšené publikum dvě předkapely. Hudební mejdan odstartovali energičtí
Liwid z Karlových Varů a zaplněné přírodní
divadlo se pomalu dostávalo do varu. Skromný
kotel před podiem zhoustl, když na prkna pod
loketské nebe doslova vlétli tři extravagantní
mladíci říkající si Doctor Viktor.
Jen málokdo ze sedících diváků pravděpodobně tušil, že tihle hudebníci před nedávnem hráli
jako předskokani celosvětově proslulým AC/DC
v pražských Letňanech. A to před 60 tisíci lidmi.
Tolik jich sice do Lokte nedorazilo, ale rockovou
nálož kapela předvedla stejně dobrou, ne-li lepší
než v Letňanech. Ani fenomenální předělávka
hitu Purple Rain od Prince však některými sedícími diváky nepohnula a ti tak místy připomínali návštěvníky koncertu vážné hudby.
„To už je česká nátura. Když jsem dvěma, očividně znuděným slečnám před podiem vysvětloval, jak jsou slavní a že hráli na koncertě AC/
DC, což je velmi prestižní, bohužel ani nevěděly,

kdo to jsou AC/DC. Tak jsem jim popřál hezký
večer s tím, že Divokej Bill je taky dobrá kapela,“
poznamenal s úsměvem rocker Jozef z Lokte.
Dobrá? Pro fanoušky z loketského amfiteátru
nejlepší skupina! Stovky jich totiž během chvíle zaplnily prostor před pódiem a s natěšením
vyčkávali na příchod pomyslné třešinky koncertu. Barevná světla, spouštící se plachta a za ní
partička pohodářů Divokej Bill. „Tak jsme tady
zase, Loket, pojďte s námi,“ odstartoval show
frontmann Vašek Bláha a z reakcí bylo vidět,
že publikum je jeho. Brouk, Plakala, Malování,
tyhle hity zná snad z rádií úplně každý, a tak
lidé zpívali, tančili, skákali a vytvořili tak bezchybnou atmosféru. Téměř dvouhodinová party
s několika přídavky se opravdu povedla.
Kristián Šujan

Knihovnické výlety o prázdninách
Městská knihovna Loket uskutečnila o letních prázdninách 2016 dva výlety se svými čtenáři,
19. července pro všechny věkové kategorie na rozhlednu Cibulka a hrad Hartenberk, od 1. do
3. srpna s dětmi ke Komářím rybníkům. Zvláště srdečně bychom rádi poděkovali Loketským
lesům, bez jejichž pomoci by se výlet na Komáří rybníky nemohl uskutečnit.
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A zase odpady…

l o k e t

9. září 2016
95 Kč
The Beatles Revival (Mrtvej Brouk) + Rolling
Stones Revival Prague
16. září 2016, 20:00
Noční Prohlídka- Pouličního divadla Viktora
Braunreitera - Loket Karlem i bez, aneb, dosud
jsme vám lhali
Vstupenky je nutno rezervovat z důvodu omezené kapacity na pokladně hradu na telefonu
352 684 648 od 1. 9. 2016!
17. září 2016, 20:00, sál 
95 Kč
Reggae Mejdan! Pub Animals reggae-dub /
České Budějovice +1
24. září 2016, 17:00, sál 
25 Kč
Pohádka Divadlo Matěje Kopeckého-Nápady
myšky Terezky aneb o zlé koze
1. a 2. října 2016, 0:00-20:00,10:00-18:00
10. ročník Vinobraní na hradě Loket + v amfiteátru
7. říjen 2016, 20:00, sál 
60 Kč
Koncert Záviš /pornofolk+ Xavier Baumaxa
15. říjen 2016, 20:00, sál 
95 Kč
Rituálně Koncert Plastic People of The Universe + Umělá Hmota
29. říjen 2016, 17:00
25 Kč
Pohádka Kocour v botách aneb: Anča, bubnuj!
5. listopadu 2016, 20:00 
95 Kč
Rituálně Led Zeppelin Southern revival +The
Doors revival The End of Colours
12. listopadu 2016, 20:00, sál 
120 Kč
Vítání zimy : Lenka Dusilová - Sólo +1
2. listopadu 2016, 19:00, sál 
Koncert Vojta Kiďák Tomáško

60 Kč

Na území obce je rozmístěno 31 žlutých nádob - kontejnerů o objemu
1100 l na plasty. Na základě stížností
občanů a následného monitorování
jejich naplnění jsou od 1. srpna 2016
kontejnery na plast vyváženy 2 x týdně, a to ve dnech pondělí a čtvrtek
(za 5 měsíců do konce roku tím dojde
k navýšení ceny za odvoz plastů o 72
450 Kč bez DPH).
Na Tyršově náměstí byla od 1. srpna
2016 přidána jedena modrá nádoba
- kontejner na papír.
Podle množství vytříděného plastu

připravil Roman Kvak

Turistická sezóna v roce 2016 je pro hrad Loket
zcela mimořádně úspěšná.
Ve středu 10. srpna přivítali na hradě v Lokti
jeden a půl miliontého návštěvníka od roku
2001, tedy ve 21. století!
1,5 miliontou vstupenku si zakoupila rodina
Šnaurových až z daleké Ostravy-Michálkovic.
Šnaurovi byli z Lokte – města i hradu – nadšeni. Paní Šnaurová spontánně prohlásila, že
hrad Loket je prostě kouzelný. Třebaže manželé
Šnaurovi navštívili hrad již přibližně před pěti
roky, přijeli znovu, protože je zde nyní k vidění
mnoho nových expozic. Také chtěli hrad Loket
ukázat svým dětem, a ty se prý těší obzvláště na
expozici útrpného práva se středověkou mučírnou. Počasí sice 10. srpna 2016 nebylo typicky
letní, ale přesto se chystala celá rodina Šnaurových vystoupat až do nejvyššího bodu hradu
Loket na hradní věž a vychutnat si pohled na
řeku Ohři, město Loket a krásné okolní lesy.
Jubilantům Šnaurovým přišel poblahopřát i ředitel hradu Loket pan Václav Lojín, vedoucí
průvodců Mgr. Naděžda Koláříková a také průvodci Miloslav Švec a Jan Piela.
Šnaurovi obdrželi „glejt hradního pána“ ve
staročeštině, který je opravňuje k návštěvám
hradu Loket zdarma po celý rok. Dále jim byla

předána na památku kniha s podpisem autora
PhDr. Vladimíra Vlasáka „Loket v době života a vlády Karla IV.“, vydaná letos k 700. výročí
narození tohoto římského císaře a českého krále.
S velkou pravděpodobností hrad Loket již
v časném podzimu uvítá svého 100 000. návštěvníka za rok 2016. V minulých létech jsme
100 000. návštěvníka zpravidla vítali až v zimě.
Po letní sezóně však městský hrad Loket nezavírá své brány, ještě nás 1. a 2. října 2016 čeká
Hradní vinobraní a v době Adventu 11. a 12.12.
2016 Vánoční trhy.
Hrad Loket je otevřen pro Vás celoročně, každý
den. Těšíme se na vaši návštěvu!
Naděžda Koláříková,
vedoucí průvodců na hradě Loket

KURS E-KNIHY? JAK NA TO

Zájemci o kurs půjčování e-knih a ovládání elektronických čteček, hlaste se prosím osobně v knihovně nebo
na jakémkoli z kontaktů uvedených na této stránce. V případě dostatečného počtu zájemců bude kurs otevřen na podzim (případný termín bude uveden zde v Loketských listech a na plakátech a webu knihovny).

ZUŠ INFORMUJE...

Ani jsme se nenadáli a je tu začátek školního
roku 2016/2017. Dovolte mi alespoň krátkou
zmínkou zhodnotit Slavnostní koncert ZUŠ konaný v červnu 2016 v Grandhotelu Ambassador
Národní dům Karlovy Vary. Na koncertě jsme
viděli žáky a žákyně všech vyučovaných oborů ZUŠ (hudební, výtvarný, taneční) - taneční
obor předvedl několik náročných choreografií,
v první polovině koncertu se představily také
pěvecké sbory ZUŠ. Ve druhé půlce nechyběly
v podání ZUŠbandu Piráti z Karibiku spojené s projekcí, dále premiérová skladba „Tanec
s vlky“ a skupina Kozatay Zkrátka věřím, že
koncert byl tím nejsprávnějším zakončením
školního roku a ještě jednou děkuji všem, kteří se na jeho realizaci podíleli, mimo jiné také

že svozová společnost může měnit
trasu i čas svozu, je nutné nádoby ve
všech částech města přistavit již večer
den před dnem vývozu nebo v brzkých ranních hodinách (6:00 hodin).
Svozy a přistavené nádoby jsou svozovou společností monitorovány.
Upozorňujeme, že za nepřistavené
nádoby nebude možné provádět náhradní vývoz (mimořádný vývoz nádob je prováděn svozovou společností
pouze za úplatu).
Stavební úřad Loket,
úsek ŽP - odpadové hospodářství

Hrad Loket přivítal jeden a půl miliontého návštěvníka

26. listopadu 2016, 17:00 
25 Kč
Pohádka O Sněhurce divadlo Kamil Koula
10. a 11. prosince 2016, 10:00-18:00
Vánoční trhy

a papíru je nádob dostatek, ale protože někteří obyvatelé do kontejnerů
ukládají kartonové krabice nerozložené a plastové láhve nesešlapané, bývají nádoby často přeplněné
a u nádob jsou tvořeny nevzhledné
skládky. Znovu tedy připomínáme,
že krabice i PET lahve je nutné dávat
do kontejnerů sešlapané!!
Připomínáme všem, kteří mají nasmlouván čtrnáctidenní svoz svého
směsného odpadu, že svoz je prováděn vždy v liché týdny v úterý v době
od 7 do 19 hodin. Vzhledem k tomu,

Sdružení rodičů a přátel ZUŠ, bez kterých by se
koncert nemohl uskutečnit.
Školní rok 2016/2017 zahájíme 1.září 2016, od
14:00 do 17:00 hodin bude možná domluva
rozvrhů individuální výuky u jednotlivých pedagogů, rozvrhy kolektivní výuky (Přípravná
estetická výchova, Hudební nauka, ZUŠ band,
sborový zpěv, taneční a výtvarný obor) najdete
na internetových stránkách školy www.zushslavkov.cz) stejně jako aktuální informace o počtu volných studijních míst v ZUŠ. Dodatečné
přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 se
vzhledem k naplněné kapacitě školy v letošním
školním roce nekoná, v případě zájmu o studium v ZUŠ kontaktujte prosím přímo ředitele
ZUŠ (jzapf@zushslavkov.cz, 725 958 888).

V září 2016 Vás zveme
na tyto akce ZUŠ:
3. září 2016 15:00 hodin Slavkov sobě (ZUŠ
band a kapela Narváno)
16. září 2016 15:30 hodin Koncert ZUŠ bandu
(Františkovy Lázně)
22. září 2016 18:30 hodin Komorní koncert
Riccio Trio (Atrium loketské knihovny)
(koncert se koná za finanční podpory města
Loket, vstupné dobrovolné)
24. září 2016 14:00 hodin Slavkovské slavnosti
(koncert orchestru ZUŠ band)
Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KARLOVARSKÉHO KRAJE 2016

VOK
VOLBA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ

Kdo jsme
Myšlenka vytvořit nové hnutí vznikla ve skupině lidí, kteří v našem
kraji žijí, pracují, vychovávají zde své děti a vnoučata. Jsou to lidé
různých profesí z jednotlivých koutů našeho kraje, kteří zde vnímají
řadu problemů, jež je potřeba řešit. Proto bychom se chtěli podílet
na vedení Karlovarského kraje, tyto problémy řešit a především rozvíjet kraj tak, aby naši občané měli SPOKOJENÝ ŽIVOT.

Co chceme
Všichni žijeme a chceme žít tady, v kraji, který je bezpečný,
zdravý, čistý, vzdělaný, pracovitý, pohostinný, kulturní,
úsporný, dobře propojený uvnitř i navenek, ohleduplný
ke slabším. A právě těchto deset úhlů pohledu na
spokojený život je obsahem našeho politického programu
SPOKOJENÝ KRAJ, který v předvolebním období postupně
tvoříme a zveřejňujeme.
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VÝBĚR Z VOLEBNÍHO PROGRAMU SPOKOJENYKRAJ.CZ
• Zabráníme vzniku azylových a detenčních zařízení
na území kraje.
• Zavedeme zvýhodněné celoroční jízdenky na integrovanou dopravu v celém kraji pro žáky a studenty, pracující i důchodce.
• Podpoříme všechny složky integrovaného záchranného
systému v Karlovarském kraji.
• Dále rozšíříme grantový či stipendijní program
podpory prvního zaměstnání absoloventů SŠ s VŠ,
aby mohli získat v kraji potřebnou praxi.
• Prosadíme výstavbu průmyslové zóny u Sokolova.
• Zřídíme v každém okrese bezplatnou poradnu
k úvodním konzultacím o problémech občanů.
• Podpoříme program pro aktivní život seniorů.
• Prosadíme zavádění nových technologií ke
zvýšení zájmu mladé generace o kulturní, případně přírodní památky.
Více na spokojenykraj.cz

JUDr. Hana Zemanová
Karlovy Vary, advokátka
lídr kandidátní listiny VOK

www.spokojenykraj.cz
spokojenykraj

@spokojenykraj
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P R O G R A M

M Ě S T S K É

5. 9. – 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.
27. 9. 17:00
Vernisáž výstavy Památníky v běhu času
Vernisáž výstavy památníků z různých časových období 20. století. Úvodní slovo: Vladimír Kalný. Hudební doprovod: Lucie Šreinová a Kristýna Vášová.
Výstava se uskutečňuje za laskavé podpory Karlovarského kraje.
29. 9. – 6. 11.
VÝSTAVA: Památníky v běhu času
Výstava památníků z různých časových období 20.
století. Zjistíte, jak se měnila podoba, funkce a výtvarná úroveň památníků, jak autoři v památnících
reflektovali svou současnost. V rámci výstavy proběhne také přednáška paní Evy Vlasákové o historii
památníků a výtvarná dílna Jany Lieblové, ve které si
zájemci budou moci svůj památník vyrobit. Výstava
a doprovodný program se uskutečňuje za laskavé podpory Karlovarského kraje.
10. 9. 14:00 – 17:00
Dračí herní odpoledne
Srdečně zveme všechny příznivce stolních her! Vyzkoušíme hry Sedm draků a Dračí srdce. Těšit se samozřejmě můžete i na „stálice“ našeho herního nebe
a také na zapůjčené hry od firmy Piatnik. Vybírat lze
z více než 100 her stolních, karetních, logických, strategických atd.
13. 9. 18:00
Úvod do Bible: Svoboda sebezapomnění
V čem je tajemství radosti? Myslet si o sobě více, my-

K N I H O V N Y

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 o historii památníků „Zvláštní
knihy památníky“. Akci laskavě podporuje Karlovarský kraj.

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

Z Á Ř Í

slet si o sobě méně, nebo myslet méně na sebe? Co na rakteristické stavby. Společně si vysvětlíme některé
to posvátné texty Bible? Přednáška biblisty Tomáše pojmy a prohlédneme významné stavby světa. A kdo
Kábrta.
ví, možná společně také nějakou stavbu postavíme!
Zveme děti od 3 do 6 let a jejich rodiče.
20. 9. 18:00
Vlastimil Vondruška: Oldřich
22. 9. 18:30
z Chlumu – historický román a skutečnost
Koncert ZUŠ: Riccio Trio
Současný nejpopulárnější český spisovatel historic- Po prázdninách se do knihovny vrací klasická hudkých románů, autor více než osmdesátí knih z oblasti ba, ve složení: housle - Alina Hlavatá, viola - Martin
beletrie i naučné literatury zavítá do naší knihovny již Forman, violoncello - Martin Ondráček vystoupí
podruhé. Setkání se spisovatelem a historikem Vlas- symfonické Riccio Trio. V programu zazní tria W. A.
timilem Vondruškou není klasickou besedou, není Mozarta a Ditters von Dittersdorfa. Pravidelný konto ani přednáška, ale jak sám říká, jde o talk-show, cert pořádaný Sdružením rodičů a přátel Základní
v němž se pokouší zábavně vyprávět o životě, své lite- umělecké školy Horní Slavkov/Loket.
rární tvorbě a také o životě našich předků. Stejně jako
jeho knihy, ani tento pořad nepostrádá nadhled, ale je 23. 9. 16:00
současně postaven na reálných faktech. A protože se Hrompac a Tancibůrek na akci Vzbuďme Vary
Vlastimil Vondruška jako spisovatel dívá na historic- Pirula pink! Uteklo Vám představení Hrompace
ké prameny jinýma očima, než školní učebnice, dozví a Tancibůrka na Velké večerníčkové slavnosti v červse posluchači řadu překvapujících odhalení. Věděli nu? Nevěšte hlavu, s obrem, mužíčkem, líným králem,
jste, že středověké pivo chutnalo úplně jinak, než to čarodějnicí, vílami a spoustou, spoustou blech se můdnešní? A že se hojné pití piva nejen neodsuzovalo, žete potkat ještě jednou v rámci pouličního festivalu
ale naopak patřilo ke společenským povinnostem? Vzbuďme Vary v Karlových Varech! Představení pro
Napadlo by vás, že naši předkové měli ve středověku menší děti.
v erotickém konání větší svobodu, než má dnešní společnost? Vlastimil Vondruška jako autor historických 29. 9. 18:00
detektivek přiblíží rovněž středověkou spravedlnost Tmavomodrý svět Jaroslava Ježka
na základě skutečných dobových případů, kdy podle Životní příběh legendárního hudebníka a skladatele
něj soudci nesoudili formálně jako dnes, ale hledali v přednášce paní Jiřiny Hochové. Proč psal Jaroslav
spravedlnost ve svém srdci. Je toho hodně z odkazu Ježek tak optimistickou hudbu? Jaká byla jeho spolunašich předků, čím bychom se měli podle něj inspi- práce s Voskovcem a Werichem? Jaký byl jeho osud
rovat. A nejen my, jak říkává V. Vondruška, ale přede- v emigraci v USA? Přednáška je doprovázena hudebvším mocní tohoto světa, protože národ, který zapo- ními ukázkami.
mene na svou minulost, ztratí budoucnost.
PŘIPRAVUJEME:
22. 9. 16:00
TÝDEN KNIHOVEN 2016
Čítárna pro děti 3-6 let: Od jeskyně ke katedrále
4. 10. 18:30
Montéci a Kapuleti (Romeo a Julie po
Zářijová čítárna nejen pro malé architekty. Chcete hanácku)
vědět, jak vznikla klenba, k čemu sloužily megalitic- 6. 10. 17:00 Eva Vlasáková: Zvláštní knihy památké stavby nebo proč je na Ještědu raketa? Komikso- níky (přednáška o historii památníků)
vé příběhy v půvabné stejnojmenné knížce popisují 8. 10. 14:00 Vyrobte si památník s Janou Lieblovou
významné chvíle v dějinách architektury tak, jak to (výtvarná dílna)
nenajdete ani v těch nejobjemnějších knihách. Na 9. 10. Knihovnický retrovýlet do retromuzea v Chebu
kresbách si malí čtenáři ukážou různá období a cha- (retro frčí!)

VÝZVA OBČANŮM

Od 29. 9. do 6. 11. 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

N A

Pondělí 10 - 18
Úterý
12 - 18
Středa
12 - 18
Čtvrtek 12 - 18
Pátek
zavřeno
Sobota
10 – 12
13 – 17
Neděle
10 – 12
13 – 17
Pozor! Knihovna uzavřena ve středu 28. září (státní
svátek) a v sobotu 1. října (provozní důvody).
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Mgr. Jana
Vildumetzová
kandidátka
na hejtmanku

PROGRAMOVÉ PRIORITY HNUTÍ ANO PRO KARLOVARSKÝ KRAJ
• Chceme opravené silnice, bezpečnou dopravu, dálnici až do Prahy.
• Chceme spokojené lékaře, zodpovědné pacienty a fungující nemocnice.
• Chceme důstojné sociální služby pro seniory a hendikepované
a kvalitní péči těm, kteří ji potřebují.
• Chceme bezpečný kraj připravený na mimořádné situace.
• Chceme lepší vzdělávání, více odborníků a školy,
které naučí a pomohou firmám a institucím v kraji.
• Chceme nejlepší lázeňství v česku, moderní cestovní ruch,
lepší životní prostředí a finančně dostupnou kulturu, která baví.
• Nechceme veřejnou správu plnou byrokracie
a evropské projekty plné chyb a problémů.
• Chceme otevřený kraj, který komunikuje se starosty měst a obcí,
podnikateli, neziskovým sektorem a širokou veřejností.

jana.vildumetzova
Ano2011KarlovyVary | www.janavildumetzova.cz
inzerce_KK_190x255_AB+Vildumetzova.indd 1
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