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Oskarový Ron Howard natáčel v Lokti
Počátkem září se Loket proměnil na švýcarské městečko Arau z konce 19. století,
ve kterém vyrůstal Albert Einstein. Oskarový režisér Ron Howard zde totiž natáčel
pilotní díl životopisného seriálu o geniálním fyzikovi, a tak nejenom fasády budov, ale i dobové tržiště, početný kompars, koňské povozy a další úpravy úplně
změnily ráz města. Na dva dny bylo zcela

uzavřeno náměstí a od rána až do večera se
točila jedna scéna za druhou. Po poslední
klapce si režisér Ron Howard (točil např.
Šifru Mistra Leonarda nebo Apollo 13) našel chvilku, aby poděkoval vedení radnice
za spolupráci při natáčení a nešetřil chválou: „Vaše městečko je nádherné a skvěle se
nám tu pracovalo,“ řekl starostovi Zdeňku Bednářovi a vzápětí se zvěčnil také

do pamětní knihy města. Od něj obdržel
jako pozornost knihu Dějiny města Lokte
a místostarosta Petr Zahradníček přidal
zdejší likér Gottstein LOK. Produkce filmu si posléze dopředu zarezervovala další
termín natáčení, který se odhaduje někdy
na začátek listopadu.

(red)
Foto: Lukáš Rumpík

Oblíbený turistický cíl Industriemusesum v Laufu: vystřihněte si slevový kupón
Lauf, město nedaleko Norimberka, se kterým letos Loket
společně slaví historické výročí 700. let Karla IV., není jen
městem, kde římský císař a český král postavil hrad Kaiserburg, ve kterém se nachází slavný unikátní erbovní sál
českých panství. Město Lauf je příjemným turistickým cílem i z jiného důvodu. Nachází se zde totiž velmi zajímavé
Industriemuseum, které vzniklo v bývalých průmyslových
objektech podél řeky Pegnitz. K vidění jsou zde kovářská
dílna, mlýn, ale třeba také dobové kadeřnictví nebo retro
byt z padesátých let minulého století. Město Lauf nabízí
prostřednictvím kupónu našim občanům slevu na vstupném a zve k návštěvě tohoto pozoruhodného muzea.
Petr Zahradníček, místostarosta
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Oznámení o době a místě konání voleb
do zastupitelstva kraje

Starosta města Loket podle § 27 zákona č.
130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů,
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje se
uskuteční ve dvou dnech
7. a 8. října 2016
• dne 7. října 2016
od 14:00 hodin do 22:00 hodin
• dne 8. října 2016
od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

pobytu:
- ulice: Finské domky, Mírová, Sokolovská,
Sportovní, Nad Hájovnou.

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. I.
je volební místnost v budově Základní školy
v ul. T. G. Masaryka
č.p. 128, Loket, pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
- ulice: Československé armády, Hradní, Kostelní, Krátká, Lužná, Na Vyhlídce, Nádražní,
Radniční, Revoluční, Rooseveltova, Řeznická,
Sadová, Sobotova, T. G. Masaryka, Tovární,
Tyršovo náměstí, Zahradní, Zámecká
- části Lokte: Dvory, Nadlesí, Údolí
ve volebním okrsku č. II.
je volební místnost v domě s pečovatelskou
službou, Sportovní 556, Loket pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.

Ing. Zdeněk Bednář, starosta města Loket

k r á t c e
Termitská padesátka tentokráte z Jáchymova

p r o s b a

Nemáte historické
fotky z Dvorany?

Jistě jste v minulém čísle Loketských listů zaznamenali, že restaurátoři zahájili práce na snímání výmalby stropu Dvorany. Rád bych vás informoval o tom,
že je to zatím první krok ke skutečné realizaci opravy
tohoto zchátralého objektu v centru našeho města
a je financována z větší části z prostředků Ministerstva kultury České republiky v rámci Programu regenerace MPR a MPZ. Druhý krok, který jsme učinili,
je podání žádosti o dotaci z Programu přeshraniční
spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko, která se
v současnosti vyhodnocuje. V každém případě však
chceme co nejvíce původních detailů v interiéru budovy zachovat, a proto se obracíme na širokou veřejnost, zejména na pamětníky, zda-li nemají dobové
fotografie ze sálu nebo jiných interiérů Dvorany. Jde
pochopitelně spíše o ty starší, které ještě nejsou poznamenány úpravami z šedesátých a sedmdesátých
let. Víme, že takové starší snímky jsou vzácné, ale
moc by nám pomohly. Najdete-li nějaké, poskytněte
nám, prosím, jejich kopie. Děkuji předem za případnou pomoc a spolupráci.
Zdeněk Bednář, starosta

Tradiční podzimní pochod Termitská padesátka se letos uskuteční ve čtvrtek 13. října. Jak dopředu
informoval organizátor pochodu Dan Šťastný, povede tentokráte z Jáchymova podhůřím Krušných
hor s cílem v Zahradní hospůdce U Gardnera v Lokti. Přesný itinerář trasy, včetně převýšení a způsobu dopravy na start, bude vyvěšen na letácích a dostupný v již zmíněné hospůdce.

Model Kaiserburgu a mince se vrací do Laufu

Prvním říjnovým víkendem byla ukončena výstava Karel IV. Loket a Lauf v Černé věži. Také zde
byla letošní návštěvnost rekordní a navíc se zde uskutečnila řada prohlídek mimo stanovenou otevírací dobu. Výstavu o Karlovi IV. a jeho vztahu k Lokti a Laufu shlédli také zdarma všechny třídy
loketské základní školy. V říjnu se pak vrátí do Laufu zápůjčka modelu Kaiserburgu a originální
mince z doby Karla IV. ražená v Laufu.

Nový projekt loketské knihovny - Senior (lapen) v síti!
Městská knihovna připravila zajímavý projekt. Ten je
určen seniorům ve věku 60+ let a klade si za cíl nabídnout zájemcům ucelený cyklus přednášek, které
budou rozvíjet jejich informační gramotnost. To zahrnuje širokou škálu dovedností, ať už z oblasti počítačové a informační gramotnosti, tak i z oblasti využití
moderních informačních technologií (např. Internet,
čtečka elektronických knih, „chytrý telefon“), dále pak
získání správných návyků v oblasti informační bezpečnosti.
Kurz bude realizován v období od listopadu 2016
do prosince 2016 a dále pak v lednu 2017. Podrobný
harmonogram obdrží zájemci po přihlášení do kurzu.

Zájemci se mohou přihlásit v knihovně od 2. října.
Těšíme se na vás!
Témata budou rozdělena do 11 lekcí. 1 lekce bude trvat
90 minut / 1x týdně (středa dopoledne). Samozřejmě
záleží také na počtu zájemců. Kurz bude otevřen při
minimálním počtu 6 uchazečů, maximálně však pro
10 účastníků. Pokud právě vy, kteří čtete tento článek,
máte chuť naučit se něco nového, zde jsou podmínky:
Podmínky:
Věk: 60 +
Úroveň (před zahájením kurzu): mírně pokročilí (umí
spustit počítač, mají základní povědomí o textovém
editoru a internetu (MS word) a složkách v PC. Při

nedostatku zájemců lze přijmout i začátečníky.
Závazná přihláška - lze vyzvednout v knihovně od 1.
října.
Vratná kauce: 500 Kč - bude vrácena při splnění docházky alespoň 70 % celkové časové dotace.
Vstupní test - dotazník ke zjištění aktuální úrovně
dovedností (na základě toho budou upraveny jednotlivé lekce, lze upravit případně obsahovou náročnost
lekce), zjistit konkrétní informační potřeby seniorů (tj.
o jaké dovednosti mají zájem?)
Výhoda: vlastní notebook.
Více informací přímo v loketské knihovně nebo na
www.mkloket.cz.
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h r a d u

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

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

připravil Roman Kvak

p o z v á n k a
Svaz důchodců ČR, místní organizace Loket,
zve své členy na příjemné posezení s hudbou
a občerstvením na hrad Loket. Zveme i naše
představitele města, a to pana starostu a pana
místostarostu, kteří zatím nenašli odvahu přijít mezi nás, ale věříme, že se tak jednou stane.
Akce se koná dne 13. 10. 2016 od 15.30 hod.
na hradě Loket.
Poděkování
Svaz důchodců ČR, místní organizace Loket
chce tímto poděkovat všem, kteří poskytli
naší organizaci dotaci na rok 2016. Dotace
jsou především využívány na poznávací zájezdy po naší republice, na milá setkání s dalšími
seniory a na příjemná odpoledne s hudbou
a zábavou. Veškeré tyto akce velmi zpříjemňují život našim seniorům.
Dík patří:
Karlovarskému kraji, Městu Loket,
Obecnímu úřadu Staré Sedlo
Moc děkujeme.
SDČR místní organizace Loket

Svoz objemných a nebezpečných odpadů v říjnu
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU
(pouze pro fyzické osoby) se koná v neděli 9. října 2016

Finské domky - u autobusové zastávky 				
Nádražní ul. - u autobusové zastávky (proti prodejně potravin)		
ČSA ul. - u autobusové zastávky (u č. p. 439)				
Sportovní ul. - sídliště u kotelny č. e. 134				
Náměstí T. G. Masaryka - před budovou SPŠ 				
Revoluční ul. - u č. p. 219 (bývalá Restaurace za vodou)			
Údolí - u autobusové zastávky 					
Nadlesí - u č. p. 55 (bývalá prodejna)				
Sokolovská ul. - u autobusové zastávky č. p. 565			
„Nebezpečný odpad“ jsou zejména zářivky, galvanické
články, odpadní oleje (motorové, převodové, hydraulické), léky, plechovky se zbytky barev, lepidla, autobaterie,
fotochemikálie, kyseliny, atd.
Každý občan města Loket, který má uzavřenou smlouvu
na svoz komunálního odpadu, má možnost, po předložení platného občanského průkazu, předat svozové společnosti výše uvedené nebezpečné odpady a pneumatiky
(max. 4 ks na osobu).
„Elektroodpadem“ jsou např. chladničky, mrazáky, televizory, monitory, sekačky, pračky, atd. Elektroodpad je
možné odevzdávat v průběhu celého roku i ve Sportovní
ulici za vjezdem na fotbalové hřiště (úterý a čtvrtek 16-18

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

hodin, sobota 9-12 hodin). Drobný elektroodpad (rychlovarné konvice, kulmy, grily, počítače, kalkulačky, mobily
apod.) lze odevzdávat v průběhu celého roku do červených kontejnerů, umístěných v ulicích Mírová u telefonní
budky, a Radniční - za radnicí u Dvorany. V radnici za
vstupními dveřmi je umístěný E-box na drobný elektroodpad do velikosti 7 x 26 cm (např. mobilní telefony,
tranzistorová rádia, fény, kulmy, hračky na dálková ovládání, atd.), na použité baterie - vlastní vhazovací otvor;
nepatří sem např. výbojky, zářivky, žárovky. Sběrné boxy
na vybité baterie jsou v prodejnách potravin v Nádražní
ulici (samoobsluha JIP), v ulici Sportovní (u p. Staška)
a v základních školách.

SVOZ OBJEMNÝCH ODPADŮ
Pro obyvatele sídlišť Sportovní a Mírová budou kontejnery přistaveny v pátek 14. října a odvezeny v neděli
16. října 2016 dopoledne:
- v ulici Sportovní na parkovišti u kotelny a na komunikaci u autobusové zastávky (u pečovateláku)
- v ulici Mírová u telefonní budky.
Pro ostatní obyvatele Lokte (mimo sídliště Sportovní
a Mírová) bude svoz objemných odpadů proveden
v neděli 16. října 2016 z ‚hromádek‘ u sběrných nádob (popelnic). Každá fyzická osoba, která platí za
odvoz odpadu městu Loket, může dne 16. října 2016
do 9:00 hodin u svého svozového místa (u nádoby na
směsný komunální odpad - popelnice) odložit objemný odpad (starý nábytek, matrace, hadry, linoleum,
koberce, umyvadla, vany, WC mísy atd.). Svozové vozy

ze stanovišť objemný odpad odvezou. Prosíme o dodržení výše uvedené „svozové hodiny“, hromádky, které
budou vytvořeny po deváté hodině, nebudou likvidovány.
Do kontejnerů a na ‚hromádky‘ neodkládejte: kovový odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad (zářivky,
galvanické články, odpadní oleje, léky, plechovky se
zbytky barev, lepidla, autobaterie, fotochemikálie, kyseliny), elektroodpad (chladničky, mrazáky, televizory,
monitory atd.) a stavební suť. Odložení věcí, které nejsou objemným odpadem, bude považováno za založení černé skládky a bude postiženo jako přestupek.
Další termín svozu objemných odpadů je plánován
na leden 2017.
Městský úřad Loket, odbor výstavby – úsek odpady
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Simon Kannenberg z Hamburgu navštívil Loket
24. července 2016 navštívil člen našeho představenstva Společnosti Ferdinanda
Pfohla Simon Kannenberg z Hamburgu
rodné město Ferdinanda Pfohla v Čechách
a byl velmi srdečně uvítán Mgr. Naděždou Koláříkovou a zakládajícím členem
Karlem Horčičkou. Paní Koláříková, která
pracuje jako vedoucí průvodců v milovníky historie oblíbeném a turisticky přitažlivém hradě Loket, ukázala panu Kannenbergovi starou část loketského hřbitova
a provedla jej s výkladem o nejzajímavějších
náhrobcích; jsou zde také pohřebni rodiče
Ferdinanda Pfohla. Pan Horčička věnoval
panu Kannenbergovi exemplář knihy, kroniky města, Dějiny města Loket, na jejímž
vydání se pan Horčička podílel (2004), a také
jím vydaný katalog o výstavě historických
pohlednic města Loket. Děkujeme oběma
našim členům srdečně za přátelské setkání!

(red)

ZUŠ začala nový školní rok 2016/2017

Žáci Základní umělecké školy začali naplno školní rok 2016/2017. I letos je kapacita naší školy zcela naplněna, zájem o studium zdaleka převyšuje kapacitní možnosti školy. Výuka probíhá
v hudebním, výtvarném a tanečním oboru.
Orchestr Základní umělecké školy „ZUŠ band“ zahájil školní rok koncertem na přehlídce regionálních kapel „Slavkov sobě“ společně se školní kapelou „Narváno“. Dále jsme účinkovali na kolonádním koncertě ve Františkových Lázních, na tradičních „Slavkovských slavnostech“ a odehráli
jsme i koncert pro Tyflocentrum, se kterým dlouhodobě spolupracujeme.
Věřím, že školní rok 2016/2017 bude po všech stránkách úspěšný a že budeme nadále nabízet
kvalitní vzdělávání ve třech uměleckých oborech.
Od října 2016 otevíráme pro uchazeče kurz Současného tance spojeného s prvky jógy, který povede sl. Markéta Kuttnerová – vyučující tanečního oboru ZUŠ. Více informací o kurzu se dozvíte
na internetových stránkách ZUŠ www.zushlavkov.cz.
V říjnu 2016 vás zveme na tyto akce:
22. 10. 2016
18.30 hodin
13. 10. 2016
dopoledne		
20. 10. 2016
17.00 hodin
25. 10. 2016
17.00 hodin

Pěvecký koncert žáků Mgr. I. Poslední
Koncerty pro MŠ a ZŠ 		
Interní koncert ZUŠ 		
Interní koncert ZUŠ 		

Pluhův dům
Pluhův dům

sál ZUŠ Loket

Pluhův dům

Léčivé účinky studené vody
Jak začít, když je to tak jednoduché. Asi tím, že
otec se mě ptal, co s tím, že mu začaly otékat
kotníky. A já na něj, jestli ví, kdo to je Vinzenz
Priessnitz. Že prý ví, to jsou ty lázně u Jeseníku.
A tak začal v březnu namáčet kotníky do studené
vody. Priessnitzův následovník Sebastian Kneipp vydal knihu léčení studenou vodou. Tu jsem
přečetl a začal za barákem namáčet svoje kyčle,
protože se občas začaly ozývat.
A tak to vlastně celé začalo, já kyčle, otec kotníky.
Zkusil jste si někdo ráno sednout do sudu plného
studené vody? Březen, duben, květen je voda studená, opravdu studená!
A potom jsme zase pokračovali, říjen, listopad,
prosinec.
Potom zase až v březnu a dubnu. Jo, zapomněl
jsem, to už jsme se chodili do půl těla namáčet do řeky před domem. Říkám tátovi, proč si
vlastně mažu kolena a záda a kyčle mastičkou
z marihuany, když mě v podstatě nic nebolí. Jak
jsem chodil do řeky do půl pasu se namáčet, tak
to vám teda řeknu, to v té řece opravdu plavou
žiletky. Celé kouzlo léčení studenou vodou je
v tom, být ve vodě třicet vteřin a potom se neutírat, nechat tělo samovolně uschnout.
Je to víc než rok a půl, co jsme začali a v podstatě
další příjemné zjištění, záda ty ne, ty jsou stejná,
ale má to vliv na močové cesty a tlusté střevo.
Jako další vedlejší zjištění je, že jsem na podzim a na jaře neměl ani kašel a ani rýmu.
A osprchování ve studené sprše je teď velice příjemné. A hlavně na závěr slova Sebastiána Kneippeho: „Lidi všechno přeháněj a můžou si ublížit,
a proto i se studenou vodou opatrně a s rozumem.“
Znám ve Francii jeden krásný horský potok,
a když jedu okolo, tak s radostí do něho vlezu.
Další horský potok znám v Belgii a taky se tam
zastavím. Jinak jsme s otcem taky vyzkoušeli namáčení obličeje do studené vody a otevírat oči.
Teprve až člověk začne svůj stav brát skutečně
vážně, začne na sobě opravdu pracovat. Uvědomí
si, že ne lékař, ale každý sám je plně zodpovědný
za své zdraví. Neochotu, pohodlnost a lenost je
potřeba překonat.
Chceme-li se zbavit neduhu a bolesti, je dobré nemocem předcházet.
Václav Šamberger

Dovolte mi ještě malou pozvánku na koncert slovenského písničkáře Jana SVETLANA Majerčíka a jeho družiny TOSÚONI, který se ve velkém koncertním sále Pluhova domu uskuteční
5. 11. 2016 v 19:00 hodin. Čeká vás koncert plný jasnoživé hudby, která přináší světu vůni vznešeného minimalismu. Jednoduchost (v jednotě s duchem) se vznáší v každém tónu těchto vynikajících hudebníků a zároveň spřízněných duší. Jejich písně září jako křišťály v dnešním hlučném
a pompézním světě a místo otázek nabízejí odpovědi, které se dotknou vaší duše. Probouzejí neprobuzené a v pokoře ukazují cestu k lepšímu světu.
Účinkují:
Jano SVETLAN Majerčík - hudba, texty, kytary, zpěv
Barunka Malá - příčná flétna, zobcové flétny, perkusní nástroje, zpěv
Petr Hemmer - housle, viola, indiánská flétna, perkusní nástroje, zpěv
Andrej Majerčík - klavír, šamanský buben
Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

Knihovna pokračuje v celorepublikové sbírce pro SVĚTLUŠKU
Nadační fond Českého rozhlasu připravil již 14.
ročník celorepublikové sbírky „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“. Celonárodní sbírka je součástí
dlouhodobého projektu Světluška, jehož cílem
je pomáhat dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Tyto prostředky budou v rámci
grantového řízení rozděleny na přímou pomoc
nevidomým – jednotlivcům a neziskovým or-

ganizacím, které prostřednictvím svých programům nevidomým pomáhají.
Městská knihovna Loket se již tradičně do projektu připojila. Až do konce roku 2016 budete moci
v knihovně zakoupit přívěšky na klíče a záložky
fondu Světluška. Finanční příspěvky budou vybírány do speciální lucerničky. Rozsviťte i vy spolu
s námi svět nevidomých.

Přejeme poklidný start
školního roku 2016/2017,
ať je tento rok plný radosti
a smíchu. MŠ Loket
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Rekord: Stotisící návštěvník dorazil na hrad Loket již 14. září 2016
Sezóna roku 2016 je na hradě Lokti velmi
úspěšná, bude jistě nejúspěšnější v historii
Hradu Loket, o.p.s.!
Od 1. ledna 2016 jsme na hradě v Lokti uvítali stotisícího návštěvníka již 14. září 2016,
tedy rekordně brzy! V minulých létech jsme
stotisícího hosta vítali zpravidla až v prosinci
(2015 a 2013) nebo v listopadu (2014).
Stotisícím návštěvníkem hradu Loket za
rok 2016 se stala paní Jiřina Skřivánková
ze Šumperka, která si zakoupila vstupenku
v dopoledne a prošla hradní branou do hradu Loket v 10.44 hod. dne 14. 9. 2016.
Jubilejní návštěvnici na Lokti vřele uvítal
ředitel hradu pan Václav Lojín a předal paní
Skřivánkové Glejt hradního pána, napsaný ve
stylu středověkém. Tento glejt s pečetí hradu
opravňuje jeho držitele k návštěvě hradu Loket zdarma během let 2016 i 2017, a to také
v době konání výročních trhů, jako jsou Vánoční jarmark, Středověké slavnosti s rytířskými kláními či Vinobraní.
Stotisící návštěvnici, paní Jiřině Skřivánkové, gratulovali a předali dárek spolu
s ředitelem hradu Loket panem Václavem
Lojínem také přítomní průvodci - Dana Andršová, Pavla Kvaková, Jan Piela, Miloslav
Švec a Radek Šmíd. Naše jubilantka paní
Jiřina Skřivánková obdržela na památku
dárkový balíček, obsahující knihu „Loket
v době života a vlády Karla IV.“ s podpisem
autora PhDr. Vladimíra Vlasáka a také další
suvenýry z hradu Loket.

Paní Jiřina Skřivánková navštívila hrad Loket poprvé, je milovnicí českých památek
a historie. Hrad Loket navštívila se svou kamarádkou paní Mgr. Zdeňkou Daňkovou,
která je předsedkyní Klubu českých turistů v Šumperku. Nejvíce obě dámy na hra-

dě Lokti zaujalo, že mají možnost volného
pohybu po hradě s textem o historii hradu
a plánkem expozic. V expozici útrpného práva
si uvědomila při pohledu na mučené vězně-figuríny, že se máme dnes vlastně velmi dobře
ve srovnání se středověkem. Paní Skřivánková
i paní Danková popřály všem na hradě Lokti
mnoho úspěchů a příští rok 200.000 návštěvníků!
Hrad Loket slaví tedy svůj historicky nejúspěšnější rok, a přitom jsou před námi teprve
ještě dvě velké akce:
1. 10. a 2. 10. 2016 se již tradičně konalo
Vinobraní na hradě Lokti, tentokrát rozšířené i do přírodního divadla pod hradem.
Vstupenky na Vinobraní platily do hradu
a zároveň i do amfiteátru.
Těšíme se na jedinečné Vánoční trhy na hradě Lokti v době adventu - 10. a 11. prosince
2016!
Magické číslo „100 000 návštěvníků na hradě
Loket“ tedy opět, a letos jistě značně, překročíme!
Srdečně vás zveme k návštěvě tajuplného
a kouzelného hradu Loket. Městský hrad Loket můžete navštívit denně, a to od 9.00 hod.
do 16.30 hod. (zavírací hodina je v 17.00
hod.), od listopadu pak od 9.00 do 15.30 hod.
(zavírací hodina je v zimě v 16.00 hod.). Přijďte si prohlédnout mnohé zrestaurované a letos
nově vystavené zajímavé exponáty!
Mgr. Naděžda Koláříková,
vedoucí průvodkyně hradu Loket

Loket tančil celou noc na hity devadesátek

Návrat do devadesátých let zažilo v sobotu
3. září 2016 město Loket. Zdejší amfiteátr pod
hradem hostil druhý ročník Eurodance megaparty, na kterou zavítaly legendy taneční muziky. Tahákem byly skupiny Milli Vanilli, Fun Factory či
Captain Jack. Téměř sedmihodinovou show si nenechaly ujít stovky návštěvníků.
Víkendový mejdan rozjela slovenská kapela Peter Bič Project z Košic. Zaplněný amfiteátr dostávala do tanečního varu také dvojice DJ Lucky a DJ
Peepa, kteří se chopili role moderátorů.
Po osmé hodině večerní na pódiu přivítali populární dvojici Milli Vanilli. Černošské duo nevynechalo žádný ze svých velkých hitů, včetně
libové skladby Girl I’m Gonna Miss You, která
obletěla svět. Po nich si už prkna pod loketským
nebem vzala do režie sestava Fun Factory. Kdo by
neznal jejich nesmrtelné písně jako I Wanna B
With U či Celebration. Vydařenu megaparty zakončil v tradiční uniformě Captain Jack. Současnými protagonisty kapely jsou Bruce Lacy a Laura
Pozo Martin. „Byla to perfektní akce, tyto skupiny
jsem poslouchala jako mladá před 25 lety. Věřím,
že se příští rok podobná akce bude opakovat a že
dorazí i další kapely devadesátých let,“ reagovala
účastnice Andrea z Lokte, která vydržela tančit až
do ranních hodin.
text: Kristián Šujan, foto: Lukáš Rumpík
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Každá chvilka na Gothia Cupu zanechala obrovský dojem
Tak hodnotí svou účast malí čeští fotbalisté na

i ”civilisté”, kteří, když jsme se s nimi bavili, byli

celosvětovém mládežnickém turnaji v Götebor-

vždy nápomocni. Bylo to téměř, jako kdyby byli

gu, jehož se, jako každý rok, zúčastnilo více než

všichni zaměstnáni tímto turnajem.

1600 týmů z celého světa.

Ve skupině mělo české mužstvo těžké soupeře.

Českou republiku letos v barvách SKF repre-

FC Connecticut (USA), Barkarö SK 2 a IFK Göte-

zentoval tým hráčů do 12 let Spartaku Chodov.

borg 1 (oba Švédsko). „I přes to se nám podařilo
ze skupiny postoupit a čekal nás zápas o postup

Meet the World, pořádaného společností SKF CZ

mezi posledních 64 týmů (v naší kategorii bylo

v květnu 2016.

196 týmů ze 41 zemí). V něm jsme narazili na

„Cesta z Göteborgu byla trošku kostrbatá, měli

další švédský tým Josereds IF 2. Naši kluci přes

jsme veliké zpoždění v Berlíně a nestihli jsme au-

velkou únavu dokázali svojí morální sílu, zabrali

tobus z Prahy, ale tyto nepatrné nezdary předčily

a zápas jsme vyhráli 6:3. Byli jsme mezi 64 týmy

zážitky z této akce. Pro některé vůbec první let zaplněným a neustále skandujícím publikem.
letadlem, nová země, nové zvyky, jiná mentalita

z celého světa. Čekal nás další soupeř z USA,

„I přesto, že jsme se zúčastnili s druhou nej- fotbalová akademie Legends FC, a ve 30 stup-

lidí kolem,“ řekl po návratu z turnaje Jiří Frána, mladší kategorií, tak kluci dokázali navnímat at- ňovém horku zápas na umělé trávě. Bohužel to
mosféru ze setkání s mládeží z celého světa (Asie, bylo vše, na víc už nedosáhli a konečný výsledek

trenér TJ Spartak Chodov.

Amerika, Afrika, Evropa....) a i přes jazykovou 5:2 nám byl stopkou v turnaji. Skončili jsme na
na Ullevi Stadium, kde bylo v hledišti a na ploše bariéru se dokázali domluvit,“ podotkl Jiří Fráňa. 33.-64. místě. S ohledem na silnou skupinu
(včetně účastníků) 60 tisíc lidí. To byl asi nejsil-

Trenér připustil, že si vůbec neuměl předsta- a kvalitu všech týmů to je velice dobré umístění,

nější zážitek pro naše mladé sportovce,“ pokra- vit organizaci takhle velikého turnaje. „Za sebe klukům za to patří veliký obdiv. Od čtvrtka jsme
čoval trenér. Každá země reprezentovaná jedním a náš tým musím smeknout před celou akcí, byla měli čas poznat více Göteborg,“ zhodnotil trenér
nebo více týmy byla představena a korzovala před velice profesionálně vedena a k tomu napomohli Fráňa.

Švédský strojírenský koncern SKF nabízí zaměstnání
ve svém moderním výrobním závodě v Chodově.
Aktuálně hledáme zaměstnance na tyto pozice:
• Vedoucí skladu
• LEAN manažer
• Koordinátor vývozu
• Operátor výroby a operátor logistiky
Nabízíme:
• zázemí silné úspěšné společnosti s dvacetiletou tradicí na českém průmyslovém trhu
• zajímavou práci v moderně vybaveném příjemném pracovním prostředí
• mladý pracovní kolektiv a přátelskou atmosféru
• možnost dalšího osobního rozvoje
• finanční ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení
• nadstandardní benefity
• týden dovolené navíc
Ozvěte se nám.
chodov@skf.com

•

352 355 999

SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o.
Vintířovská 1169, Chodov
www.skf.cz

•

www.skf.com/lubrication

(pr)
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M Ě S T S K É

29. 9.–6. 11. VÝSTAVA: Památníky v běhu času
Výstava památníků z různých období 19. – 21.
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.

TÝDEN KNIHOVEN 2016

4. 10. 10:00 Maraton čtení: Proč obrazy nepotřebují názvy
Beseda se spoluautorem knih Proč obrazy nepotřebují názvy Ondřejem Horákem. Uzavřená beseda pro žáky 5. a 6. tříd ZŠ.
4. 10. 18:30 Montéci a Kapuleti
Romeo a Julie po hanácku v podání karlovarského
souboru TAK (Těleso angažovaných knihovníků).
Klasická Shakespearova tragédie zpracovaná
jako komedie plná vtipu a recese, přitom s respektem k originálu. Scénické čtení, do hanáčtine přetrádoval Pavel Tatin.
6. 10. 17:00 Eva Vlasáková: Zvláštní knihy památníky
Přednáška paní Evy Vlasákové věnovaná osobním
rukopisným a obrazovým záznamům v knihách
nevelkých rozměrů, známým jako památníky. Přiblíží formu, obsah a vlastníky památníků od 16.
století, kdy památníky vznikly, až do současnosti.
S doprovodem obrazové dokumentace mapující
vývoj těchto mnohostranných a jedinečných projevů lidské osobnosti. Přednáška se uskutečňuje za
laskavé podpory Karlovarského kraje.
8. 10. 14:00 Vyrobte si památník s Kateřinou
Brindzovou
Naše stálá spolupracovnice výtvarnice Kateřina
Brindzová vás naučí, jak si vyrobit vlastní památník.
Pro dospělé i děti od 10 let. Výtvarná dílna se uskutečňuje za laskavé podpory Karlovarského kraje.
9. 10. 8:30 Knihovnický retrovýlet do Chebu
Týden knihoven je letos tak trochu „retro“, a proto v jeho rámci pořádáme výlet do Retromuzea
v Chebu. Výlet je vhodný pro děti od 10 let a dospělé zájemce. Mladší děti pouze v doprovodu
rodičů!

K N I H O V N Y

V neděli sraz v 8:30 na loketském vlakovém nádraží, odjezd v 8:38 hodin, příjezd do Lokte 14:09
hodin (vlakové nádraží).
9. 10. 14:00 Kvalifikační turnaj ve hře Sabotér!
Zveme dospívající a dospělé příznivce rychlých
stolních her. Přijďte se utkat se soupeři a vyzkoušet si speciální turnajové karty hry Sabotér od firmy Corfix. Dva vítězové budou mít možnost zúčastnit se národního kola v Brně dne 16. 10. 2016.
A odtud je jen krůček ke kolu evropskému, které
se bude konat v Budapešti! Postupujícímu bude
hrazena cesta a pobyt. A to je výzva - co vy na to?
Informace poskytneme v knihovně, přihlášky taktéž.
18. 10. 18:00 Úvod do Bible: Nebezpečí zabezpečování
Proč jsme tváří v tvář všem bezpečnostním paktům, předpisům, opatřením a zabezpečování pohody a prosperity stále více vystrašení? Přednáška
biblisty Tomáše Kábrta.
20. 10. 15:30 Maková čítárna pro děti 3-6 let a jejich rodiče
Těšíme se na setkání se všemi, kteří mají v oblibě večerníček O makové panence. Kromě čtení
a hraní nás čeká i malá výtvarná dílna, kde si společně panenku vyrobíme.
20. 10. 18:00 Karel Horčička: Svatošské skály
Tajuplné a uhrančivé Svatošské skály mezi Loktem
a Karlovými Vary přitahují každoročně tisíce návštěvníků. Chcete se o nich dozvědět víc? O jejich
historii, pověstech a mýtech, kterými jsou opředeny a jaké zanechaly stopy ve výtvarném umění,
literatuře a hudbě Vám poví bývalý dlouholetý
kronikář Lokte a sběratel loketských memorabilií
Karel Horčička.
22. 10. 14:00–17:00 Herní odpoledne:
Nejdřív je trénink, pak teprv knihy a šou!
Srdečně zveme všechny příznivce stolních her!
Tentokrát opět s knihovníkem. Zatrénujeme si
na turnaj v piškvorkách o speciální knižní ceny,
který je již za týden! Není ovšem nutné omezit se
na křížky a kolečka, pro zájemce jsou připraveny
také slovní hry: Tik tak bum, Poslední slovo, Slovní kriskros a samozřejmě veškerý arzenál herního
klubu knihovny, který momentálně čítá přes 120
her.

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

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

10-18
12-18
12-18
12-18
zavřeno
10–12 13–17
10–12 13–17

N A

Ř Í J E N

2 0 1 6

23. 10. 10:00 Knihařské řemeslo: Zavěšovaná
knižní vazba I.
Pátá lekce dlouhodobého kursu Knihařské řemeslo. Lekci výroby zavěšované knižní vazby vede
Bc. Kateřina Brindzová. Pouze pro přihlášené.
25. 10. 18:00 Ondřej Malina: Archeologie středověkého a novověkého hornictví
Zlato, stříbro, ale i cín, železo a další kovy používáme, stejně jako v minulosti, dodnes. Význam pro
nás mají už jen jako jednotlivé předměty a často
jen proto, jakou historii v nich vidíme. Cenu zlata či železa umíme snadno popsat penězi, jeho
původ nám ale uniká nebo pochází z míst mimo
naše obzory. Cesta kovů od jejich získání v podzemí až po jejich proměnu v mince, denně používané nástroje nebo obchodní artikl byla v minulosti
jasně patrná. Dnes už srozumitelná není a chceme-li jí vidět, musíme se otočit zpět, například
do středověku či novověku. Archeologie nabízí
jedinečnou možnost porozumět stopám z dob,
kdy cena lidské práce a cena kovu byly v opačném
poměru, než jsou dnes. Místa, kde horníci žili,
vybavení jejich obydlí, kresby z jejich světa nebo
místa jejich úspěšného i neúspěšného hledání jsou
dodnes poučná. Historie se ráda opakuje a doby
vzestupu a pádu se střídaly v hornictví stejně jako
krize a doby rozkvětu v naší době. Staletí hornické
historie jsou kolem nás stále čitelná, když známe
alespoň některá písmena správné abecedy. Přednáška pořádaná Národním památkovým ústavem
v Lokti.
29. 10. 14:00–17:00 Turnaj v piškvorkách
Toužebně očekávaná událost je tu! TURNAJ
V PIŠKVORKÁCH!!! Ke čtverečkovým papírům
zasednou nemilosrdní stolní bojovníci, ozbrojeni
pouze tužkou a mozkem! O speciální knižní ceny
se může utkat každý, kdo sebere odvahu a přijde.
Žádné váhové kategorie! Žádná věková omezení!
Rozhodují pouze Vaše schopnosti!

PŘIPRAVUJEME:

od 2. 11. každou listopadovou středu: promítání
filmů z projektu Dělám kino firmy ARTCAM
8. 11. 17:00 vernisáž výstavy Jiřího Stacha (světoznámý fotograf a výtvarník)
10. 11. 18:00 Haruki Murakami: Muži, kteří nemají ženy (čtení z povídkové knihy)

Znovu oblíbené kursy ruštiny
Městská knihovna Loket od 5. listopadu 2016 opět
otevírá kurs ruštiny s paní Ninou Procházkovou.
Stejně jako v minulých letech bude probíhat v sobotních dopoledních od 10:00 do 12:00 v atriu
Městské knihovny. Kurz je určen jak pro začátečníky, tak i pro absolventy dřívějších lekcí. Obsahuje
rozšířené znalosti z oblasti ruské kultury a tradic
a také získávání praktických návyků v komunikaci
v ruštině. Zápis na kurz a případné dotazy volejte
přímo na tel. č. +420 775 922 543 a nebo na telefon
městské knihovny v Lokti +420 352 684 229.
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KURZY NĚMECKÉHO JAZYKA
•
•
•
•
•

v MěKS Horní Slavkov
pro záčátečníky i pokročilé
říjen 2016 - květen 2017
60 vyučovacích hodin (hodina 45 min.)
cena kurzu 2.600 - 2.800 Kč
(podle počtu zájemců)

KURZ POVEDE
paní Helena Baránková

PŘIHLÁŠKY
na tel. čísle 725 318 696 nebo 352 678 216
pouze večer • omezený počet přihlášek

INZERUJTE
V LOKETSKÝCH LISTECH
více informací na:

tel. 739 544 445
e-mail: info@mediaas.cz
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