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S knihou z Lokte do života!

FOTO: Klára Rozsypalová
BOOKSTART - s knihou do života
Dovolujeme si upozornit veřejnost, zvláště rodiče s malými dětmi ve věku od narození do 5 let,
že od března 2018 bude spuštěn nový projekt, jehož hlavním cílem je podpořit rozvoj verbálních
schopností dětí, jejich imaginace a zlepšit vztah
ke knize a čtení u nejmladší generace. Budeme
se snažit pomoci rodičům orientovat se v nabídce
kvalitní literatury pro děti a poskytnout jim metodickou oporu při rozvoji všestranných dovedností dítěte.

organizována v dopoledních hodinách, kdy je
knihovna pro veřejnost zavřená. Úvodní setkání rodičů s malými dětmi bude uskutečněno 20.
března 2018 od 10:00 hodin v knihovně - oddělení pro děti. Zde bude rodičům představen projekt
i záměr pravidelných setkávání. Přítomným rodičům bude předán dárek a materiály k projektu.
Pravidelná setkávání této skupiny: 1x měsíčně,
v dopoledních hodinách.
Termíny v roce 2018: 24. 4., 16. 5., 12. 6., 11. 9.,
18. 10., 15. 11., 11. 12. Čas 10:00-12:00 hodin.

Skupina děti ve věku 1-3 roky - Klub Bookstart
Cílem pravidelných setkávání je poskytnout
rodičům malých dětí prostor knihovny pro individuální aktivity a seznámení s vhodnou literaturou jak pro rodiče (metodika), tak děti (knihy ve
fondu k předčítání). Během setkání je plánována
cílená práce s touto věkovou skupinou formou
her, výtvarných aktivit, předčítání atd. Aktivity
budou zaměřeny primárně na rozvoj předčtenářských dovedností malých dětí. Setkání budou

Skupina dětí ve věku 3-6 let
Cílem pravidelných setkávání je organizovaná
práce s touto věkovou skupinou. Tyto pořady jsou
již 15 let pravidelně 1x měsíčně v odpoledních
hodinách realizovány pod názvem „Čítárna pro
děti 3-6 let s rodiči“ a mají v programové nabídce
knihovny stálé místo a pravidelné návštěvníky.
Část dětí navštěvuje čítárny i po dosažení věku
6 let, kdy již chodí do 1. a 2. třídy ZŠ. Na tento
pořad pak navazují i pravidelné čítárny pro škol-

ní družiny, kdy pracujeme se začínajícími čtenáři
(1.- 3. třída ZŠ). Během pořadu (lekce) se zaměřujeme na aktivity (tematické nebo ke konkrétní
knize), které slouží k rozvoji předčtenářských dovedností dětí předškolního věku, mezi něž patří:
• nácvik udržení pozornosti dětí při četbě knihy
• metody kritického myšlení: obrázkové myšlenkové mapy, čtení s předvídáním, kostka, časové
osy, atd.
• dramatizace příběhu
• jednoduché stolní hry (podle tématu)
• komunikace s dětmi na dané téma (vlastní zkušenosti, prožitky, názory)
• zapojení rodičů v pracovní části lekce
• výtvarné a další kreativní činnosti - výběr
s ohledem na téma /titul knihy
• podněty rodičům k dalším individuálním aktivitám zaměřeným na téma lekce
Věříme, že vás naše nabídka osloví a budeme
se s vámi a vašimi dětmi v knihovně setkávat. Srdečně vás zveme!

Program knihovny naleznete na straně 7.
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Ples města zpestřil Martin Maxa

V sobotu 24. února se na hradě v Lokti uskutečnil Ples města Lokte, Nechybělo již tradiční
zahájení plesu loketskými ostrostřelci a přivítání
hostů, mezi kterými nechyběli ani hosté z partnerského města Illertissen, starostou Zdeňkem

Bednářem. Ten také poděkoval všem sponzorům
a dárcům tomboly ve které bylo letos 200 hodnotných cen. Kromě taneční kapely V.I.P. zpestřil
ples svým vystoupením zpěvák Martin Maxa (na
fotografii). Večer moderoval Petr Čimpera. (pz)

Vedoucí knihovny bude Mgr. Kamila Bartůšková
Rada města na své 4. letošní schůzi rozhodla
o jmenování nové vedoucí městské knihovny Mgr.
Kamily Bartůškové, která byla vybrána na základě
výběrového řízení a převezme vedení knihovny
od 1. května 2018. Jmenování nové vedoucí bylo
vyvoláno oznámením stávající vedoucí Marcely

Hadravové, která nahlásila k 30. dubnu svůj úmysl
odejít do důchodu. Rada města zároveň vyjádřila velký dík Marcele Hadravové za skvělou práci
a přeje její nástupkyni, která se vrací po mateřské
dovolené, stejně tak jako celé knihovně, aby se její
věhlas i nadále šířil nejenom v Lokti. 
(pz)

k r á t c e
Víte, že…

Podobně, jako si v Lokti připomeneme letos výročí 100 let Československé státnosti (chystá se
koncert v amfiteátru), v partnerském městě Illertissenu si letos v létě připomenou hudební akcí
20 a 21. července 100 let svobodného státu Bavorsko? 
(pz)

Muzikantská noc podruhé…

Také letos se uskuteční Muzikantská noc v Lokti. Tentokráte to bude v sobotu 12. května, tedy
týden před oficiálním zahájením open air kulturní sezóny v přírodním divadle a na malé scéně.
Zúčastnit se mohou opět všechna restaurační zařízení, cukrárny a kavárny, která v případě, že
budou hostit ten večer „živou muziku“, dostanou opět příspěvek ve výši 3 tisíc Kč od města Loket
jako příspěvek. Zájemci se musí přihlásit do konce března u místostarosty Petra Zahradníčka
(p.zahradnicek@loket.cz) a nahlásit umělce či kapely, aby mohl být připraven plakát a rozpis vystoupení na konkrétních místech. 
(red)

Upozornění na změnu poplatků

V souvislosti s navýšením poplatků za listovní služby České pošty mění knihovna ceník za odesílání upomínek. Od 1. 3. 2018 bude za odeslání 3. upomínky účtován poplatek ve výši 25 Kč, za
odeslání 4. upomínky (obálka s doručenkou) poplatek ve výši 75 korun. 
(red)

Ordinace praktického lékaře

Vážení občané města Lokte a okolí, od podzimu 2017 začala v Lokti ve Sportovní ulici č. 556
(v budově pečovatelského domu) fungovat naše nová ordinace praktického lékaře a internisty.
Děkujeme všem stávajícím i novým pacientům za přízeň a věříme, že jste s naší prací spokojeni. Pokud by další pacienti měli zájem o registraci, rádi vás do naší péče přijmeme. Stačí přijít
během ordinační doby (pondělí 7-10 a čtvrtek 13.15-16.15) do naší ordinace a zdravotní sestra
vše vyřídí.
Veškeré informace o naší ordinaci najdete na
www.ordinace-baloun.cz nebo na facebookovém profilu: Ordinace Baloun Vít.

MUDr. Pavel Vít, MUDr. Vít Baloun

poděkování
dárcům tomboly
Město Loket děkuje všem níže uvedeným dárcům tomboly Plesu Lokte:
ELESTA Loket s.r.o.
K M K GRANIT, a.s.
Loketské městské lesy s.r.o.
Hotel Císař Ferdinand
VLNY music agency
Plzeňský Prazdroj, a. s.
BECHERPLATZ a.s.
TICHÝ CONSULTING, s.r.o.
Thun 1794 a.s.
G. Benedikt Karlovy Vary s.r.o.
Petr Zahradníček
Sedlecký kaolin a. s.
Golf Sokolov a.s.
AUTOMOTO KLUB LOKET V AČR
Roman Moravec
Hospůdka U Gardnera
LASTING SPORT s.r.o.
CVD s.r.o.
Tomáš Kubín
Imperial Karlovy Vary a. s.
Karel Holoubek
Optika p. Hasmanová
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
LUMA computer spol. s r.o.
NADE, s.r.o.

h r a d
16. března, 20:00
Koncert Vltava

L o k e t
hlavní sál, 110 Kč

17. března,17:00 
vstupné 25 Kč
Hudební divadlo Hnedle vedle
- Ve zdravém těle zdravý vzduch
23. března,17:00 
hlavní sál, 110 Kč
Reggae Mejdan - Michal Šeps a jeho kapela
Reggiment - V3SKA ska-reggae / Plzeň
13. dubna, 20:00
hlavní sál, 110 Kč
Rituál Depeche Mode Revival
20. dubna
Rituálně koncert Znouzecnost + Prasex
hardcore-punk
21. dubna, 17:00
vstupné 25 Kč
Loutkové divadlo Lokvar - Český Honza
12. května, 17:00 
Divadlo Elf - Jezinky Bezinky

vstupné 25 Kč

18. května, 20:00 
vstupné 110 Kč
Koncert Už jsme doma + Zuby nehty
9. června, 17:00
vstupné 25 Kč
Divadlo Studna-Princ Jaromil
sepsal Roman Kvak
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starosty

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych hned
v úvodu
poděkoval
všem, kteří se podíleli
na úspěšném průběhu
Plesu města Loket. Jde
o spoluorganizátory,
tedy hrad a naše lesy,
loketské ostrostřelce,
hasiče, ale především
patří velký dík všem, kteří přispěli do bohaté
tomboly. Není v dnešní době vůbec jednoduché
sehnat štědré dárce, ale přesto se podařilo zajistit velmi zajímavé ceny. Poděkování patří i všem
účinkujícím, České umělecké agentuře, s.r.o.,
ale především samotným návštěvníkům, kteří
vytvořili báječnou atmosféru. Ples města bývá
zpravidla první vlaštovkou kulturní sezóny a já
se už dnes mohu těšit na letošní rok, který slibuje
řadu příležitostí, kde se budeme potkávat a jak
doufám, dobře se bavit. V únoru také rada města
vybrala novou vedoucí městské knihovny, kterou
se od května stane Kamila Bartůšková. Zde se
sluší především poděkovat Marcele Hadravové za
to, jakého kreditu naše knihovna ve veřejnosti za
ta léta jejího působení dosáhla a věřím, že stávající tým městské knihovny má na co navazovat. V únoru jsme také za město podali žádosti
o grant na Karlovarském kraji, ať už se jednalo
např. o další opravu sochy J. W. Goetha či příspěvek na akci Open air Silvestr v přírodním divadle
a věřím, že podobně jako v minulých letech, budeme i letos úspěšní. Zároveň ve spolupráci s krajem a agenturou VLNY music agency chystáme
dva koncerty ke stoletému výročí československé
státnosti. Intenzivně také jednáme přímo s hejtmankou o dalším osudu loketské průmyslovky,
protože velmi stojíme o zachování středního
školství v Lokti.
Vážení spoluobčané, závěrem tohoto krátkého
příspěvku mi dovolte, abych vám všem popřál
krásné prožití velikonočních svátků, které nám
letos vyšly přesně na přelom března a dubna.
Hezké svátky! 
Zdeněk Bednář

p o d ě k o v á n í
Děkujeme starostovi města Lokte panu Ing.
Zdeňku Bednářovi, který nás za pomoci matrikářky paní Horáčkové provedl dne 30. prosince
2017 celým zlatým svatebním obřadem a pomohl nám obnovit manželský slib.
Manželé Strádalovi

Ve l i k o n o c e v L o k t i
Dne 30. 3. (od 14 do 16 hod.) vás zveme do
prostor amfiteátru. Pro dorost bude připraven
např. workshop parkuru a lukostřelby. Pro děti
pohádková cesta. Odpoledne zahájíme hledáním vajíček. Vstupné zdarma. Těšíme se na vaši
účast!“
Karlíčková

Přátelský turnaj Loket x Nové Sedlo

5. ročník herního turnaje mezi týmy knihoven
v Lokti a Novém Sedle přinesl spoustu pěkných
zážitků, ale i napětí a radosti z výhry. Hlavním
partnerem letošního turnaje byla firma MINDOK, s.r.o. Její zástupce pan Bohumil Kebza
věnoval hlavní ceny do soutěže pro vítězný tým
i 6 nejlepších hráčů, za což mu patří velké díky.
Domácí tým ve složení Petr Bednář, Albín Oč-

kay, Inka Rozsypalová, Kája a Kuba Vdovcovi,
Klára Brožová a Dan a Terezka Forejtkovi těsně
vyhrál letošní klání, moc děkujeme za vzornou
reprezentaci knihovny. Deskohraní pak pokračovalo v odpoledních hodinách, děti i dospělí
mohli vyzkoušet zbrusu nové i starší úspěšné
hry od MINDOKU, s.r.o.

Děkujeme za hojnou účast!

Jak jsme se v Lokti
(ne)dočkali sportovního centra
Město Loket v roce 2007 uzavřelo smlouvu
o smlouvě budoucí se společností 2P REALITY
s.r.o. vlastněnou zastupitelem p. Stangarem na
koupi pozemku v Tovární ulici naproti „Čertovu mlýnu“ o rozloze více než 4000 m2 za cenu
400 tisíc Kč. Do 4 let od uzavření smlouvy se
kupující zavázal k tomu, že na zmíněné ploše dojde k vybudování sportovního centra.
To bylo v médiích p. Stangarem prezentováno
např. jako centrum s tenisovými kurty, nafukovací halou a menším penzionem. K tomuto
však v období uváděném ve smlouvě nedošlo
a Město Loket uzavřelo s firmou 2P REALITY
s. r. o. 3 dodatky na posun termínu až do konečného termínu 9. 2. 2018. Důvody k prodloužení termínu byly různé, od neudělení dotace
na výstavbu po stavbu rybího přechodu přes
nedaleký jez. V nedávné době došlo na pozemku k vybudování jednoho tenisového kurtu,
kterým dle vyjádření pana Stangara na zastupitelstvu, které se konalo 8. 2. 2018, došlo k naplnění smlouvy a pozemek se tím pádem stane
majetkem společnosti 2P REALITY s . r. o.. Dle
slov pana Stangara na tomto zastupitelstvu by
totiž k naplnění smlouvy došlo i v případě, že
by na pozemku zasel trávu a postavil tam dvě
lehátka a zřídil sluneční lázně. Na to jsme však
nemuseli čekat více než 10 let, po kterou byl pozemek společností 2P REALITY s. r.o. využíván
k naprosto jiným účelům.
V době, kdy město řeší neustálé problémy

s parkováním a kupuje různé nemovitosti s cílem zřízení sběrného dvora, zajištění provozu
Loketských městských lesů s.r.o. a navýšení počtu parkovacích ploch, bohužel přišlo o lukrativní pozemek, který mohlo buď využít pro své
účely nebo prodat či pronajímat za komerční
cenu a ne prodat za cenu, která dle současných
pravidel města odpovídá ceně ročního nájmu za
takto velký pozemek.
Pokud byla opravdu smlouva tak špatně sepsána jak bylo prezentováno na diskuzi na Facebooku, tak mělo Město Loket za předchozích
zastupitelstev několik možností jak toto vyřešit,
od neprodloužení smlouvy formou dodatků,
tak úpravou předmětu smlouvy, aby bylo jasně
specifikováno, co se má na pozemku vystavět,
případně úpravou ceny dle platných předpisů
města. Bohužel současné zastupitelstvo již tuto
možnost nedostalo. Nevím, jak se k tomuto
staví ostatní zastupitelé, ale z mého pohledu je
toto typický příklad toho, kdy je sporné, zda zastupitel koná v zájmu města a jeho občanů, jak
slibuje po svém zvolení, a kdy ve prospěch svůj.
Právě od zastupitelů, kteří mají uzavřené smlouvy s městem bychom měli chtít aby nehledali ve
smlouvách různé kličky, ale plnili je co možná
nejpoctivěji. Přesto přeji občanům našeho města, aby se v co nejbližší době plnohodnotného
sportovního centra dočkali a pevně věřím, že
na něj nebudou muset čekat dalších 10 let.
Petr Adamec, zastupitel města Lokte
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Soutěže ZUŠ jsou v plném proudu
1. února 2018 se uskutečnilo školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klarinet, lesní roh, pozoun,
zobcové a příčné flétny, bicí nástroje a také
v sólovém zpěvu. Tohoto kola se účastnilo 40
mladých muzikantů. ZUŠ Horní Slavkov byla
také 9. února pořadatelem Okresního kola soutěže v sólovém a komorním zpěvu, kde mimo
domácích soutěžili žáci ZUŠ Habartov, Kraslice a Sokolov. O umístění na stupních vítězů
rozhodovala odborná porota složená z pedagogů ZUŠ nejen Karlovarského kraje (Nejdek, Aš,
Karlovy Vary, Litoměřice, Domažlice). Porota
neměla lehké rozhodování, protože výkony
všech soutěžících byly opravdu na velmi dobré úrovni. Ze ZUŠ Horní Slavkov do krajského
kola postupují: Zapfová Eliška (0. kategorie),
Forejtková Tereza (III. kategorie), Šreinová
Lucie (VI. kategorie), dále se v jednotlivých kategoriích umístili Veselá L eontýna – 2. místo
(I. kategorie), Orava Tomáš a Půtová Barbora
– 3. místo (III. kategorie), Bartoňová Aneta
a Adamcová Adéla – 3.místo (IV. kategorie),
Krčková Kateřina – 2. místo a Martin Mosch –
3. místo (V. kategorie), Baumgartnerová Pavla
– čestné uznání (VII. kategorie). Všem soutěžícím gratuluji a přeji v dalších kolech soutěží
ZUŠ, aby zahráli nebo zpívali s radostí a pro-

dali, co se naučili v rámci studia v ZUŠ.
opona, vše bylo hrazeno z rozpočtu města LoV únoru se také konalo krajské kolo soutěže ket.
Karlovarský skřivánek. Zde získala 3. místo

Jan Zapf dipl. um., ředitel ZUŠ
s postupem do celostátního kola Adéla Adamcová, soutěže se také účastnila Kateřina Krčková.
V březnu 2018 Vás také zveme:
V březnu 2018 je naše škola opět pořadatelem
1.3.
9,00
ZUŠ Kynšperk
Krajské postupové přehlídky dětských skupin
Okresní kolo soutěže ZUŠ – dechové nástroje
scénického tance Lucie Terek Krajnikovičové,
která se uskuteční 22. března v Městském kul1.3.
18,30
atrium knihovny Loket
turním středisku Horní Slavkov.
Koncert Riccio Quartetto 			
Ke konci se nám také pomalu chýlí 1. ročník
Akademie umění a kultury pro seniory města,
3.3.
19,30
MěKS Horní Slavkov
kterou finančně podpořilo město Horní Slav5. Ples ZUŠ
kov, slavnostní ukončení se uskuteční také
v březnu 2018. V tomto měsíci také proběhnou
8.3.
9,00
ZUŠ Sokolov
třídní přehrávky jednotlivých tříd hudebního
Okresní kolo soutěže ZUŠ – žesťové nástroje
oboru ZUŠ, o jejich termínech budete informováni prostřednictvím internetových stránek
15.3.
18,30
Pluhův dům
ZUŠ.
Slavnostní zakončení Akademie umění a kultury
V závěru tohoto příspěvku dovolte velké
poděkování vedení města Loket – o jarních
22.3.
13,30
MěKS Horní Slavkov
prázdninách totiž proběhlo v budově pobočKrajská postupová taneční přehlídka
ky ZUŠ v Lokti k další etapě odhlučnění učeben v 1. patře budovy, dále byl instalován nový
27.3.
18,30
Pluhův dům
baletizol do tanečního sálu a pro potřeby liteKoncert „Ke dni učitelů“
rárně dramatického oboru závěsy a zcela nová

Zimní měsíce ve školce ve Sportovní

Leden a únor nepřinesly dětem moc sněhu k zimním radovánkam, takže pobyty venku probíhaly většinou jako procházky. Pozorovali jsme společně přírodu
a změny v ní, děti si hrály s přírodninami a pokud to bylo možné, běhaly a skotačily. Ve školce nás navštívilo
Divadlo Z bedny. Děti si užívaly hraní s novými hračkami, které našly pod stromečkem, cvičily, učily se nové básničky a písničky. Dozvěděly se mnoho nového
např. o zvířátkách v lese, o oblečení, o povoláních, na magicboxu plnily různé
úkoly, poslouchaly pohádky a některé pohádky i samy dramatizovaly. Přišlo také
těšení se na karneval, ktery si děti jistě pořádně užijí.
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Muzeum v Sokolově nabídlo žákům pohled do historie Sokolovska
V úterý 23. ledna navštívila naši školu známá česká autorka knih pro děti a mládež Michaela Fišarová. Za svou tvorbu obdržela roku
2013 prestižní ocenění - Zlatou stuhu. Žákům
4. a 5. ročníků představila povolání spisovatelky
a přečetla úryvky z některých svých knih. Ukázky z knížek Náš dvůr má tajemství a A-Ž půjdeš
do školy poutavě a vtipně zdramatizoval její herecký kolega Miroslav Reil.
Ve středu 24. ledna byl v Městské knihovně
Loket slavnostně zahájen 10. ročník projektu
na podporu čtenářské gramotnosti s názvem Už
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Každý týden bude dětem přečtena jedna kapitola knihy
Justyny Bednarekové Neobyčejná dobrodružství
deseti ponožek. Děti budou poté ve skupinách
zpracovávat úkoly týkající se přečteného textu.
Do projektu se zapojilo několik osobností, které v Lokti pracují a žijí a budou dětem z knihy
předčítat. Během Velké večerníčkové slavnosti
22. 6. 2018 bude prvňáčkům předána knižní odměna za úspěšné zvládnutí celého projektu.
V pondělí 5. 2. se v sokolovském Domě dětí
a mládeže konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu úspěšně reprezentovali
Karolína Vdovcová, která obsadila krásné 5.
místo, a Aleš Zimmermann, který se umístil na
9. příčce.
V Karlových Varech se téhož dne konal 23. ročník pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Do
krajského kola za naši školu postoupila Karolína
Simonová ze 4. třídy a Eva-Maria Krojová ze 3.
třídy. Karolína Simonová zazpívala lidovou píseň Ach synku, synku a píseň Hvězda na vrbě od
K. Mareše a J. Štaidla. Porota její pěvecký výkon

ohodnotila krásným 3. místem. Klavírní doprovod zajistila Mgr. Marta Kupčíková.
Žáci 6. a 7. třídy se první únorový týden vypravili do Muzea Sokolov na interaktivní exkurzi
s názvem Pověsti - brána do historie Sokolovska.
Děti se seznámily nejen s pověstmi našeho kraje,
ale i s historickými fakty, prohlédly si zajímavé
expozice muzea. Pod vedením paní Třískové plnily ve skupinách i samostatně různorodé úkoly.
Žákům se nejvíce líbila část expozice věnovaná
hornictví a lidovým řemeslům.
Během prvních měsíců nového roku se odehrálo i několik sportovních utkání. V úterý 6.
2. 2018 se v Novém Sedle konalo okrskové kolo
v přehazované. Žáci 1. stupně vybojovali bronzovou medaili. Byl to napínavý sportovní zážitek.
Za reprezentaci školy děkujeme L. Kurucové, T.

Šťastné, D. Novotnému, L. Bílému, Š. Štefkovi,
A.Balogovi, K. Jurenové, K. Smolíkové.
Začátkem února se v Horním Slavkově utkaly
týmy základních škol v okrskovém kole basketbalu. Naši šesťáci a sedmáci bojovali s velikým
nasazením a skončili na 3. místě. Starší žáky čekají zápasy v březnu.
Turnaj ve vybíjené sehráli žáci 4. a 5. tříd.
Nejprve se utkaly dívky, potom chlapci. Zlatou
příčku vybojovali žáci a žákyně 5. B. Na druhém místě skončili žáci 5. A, čtvrťáčci obsadili 3.
místo. Všichni si zaslouží pochvalu za sportovní
výkon a fair play hru.
9. března čeká žáky 9. ročníku poslední exkurze
do laboratoří Gymnázia Sokolov v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji.
ZŠ Loket

Reakce na článek Mgr. Petra Adamce
Na každou věc se dá podívat minimálně dvěma
způsoby. Další věcí je jestli chci získat všechny informace nebo se mi vlastně ani moc nehodí znát
všechno.
Proč není Sportcentrum v takové podobě, kterou
jsem si vysnil? Prvotní nápad byl mnohem skromnější než ten o kterém se teď mluví. S vidinou
možnosti získání dotace jsem pojmul následně
celý areál velkoryseji. Samotná PD je v ceně 1mil
Kč a zamýšlená investice 28mil Kč. Jen samotné
podání žádosti o dotaci stálo moji firmu čtvrt miliónu.
Dotaci jsme nezískali. Jak jistě víte z novin a TV
několik šéfů ROPu zavřeli a některé ještě vyšetřují.
Tzn. byl jsem pravděpodobně podveden a peníze
vyletěly komínem. Dotace byly asi již rozebrány
dávno dopředu. Město Loket bylo též mezi těmi
kteří dotaci nezískali a předmětnou žádost na
depozitář pro navrácenou loketskou sbírku pak
realizovalo v okleštěné verzi za své. Myslíme si o
získávání dotací v minulosti své.
Přes to pokračuji a buduji dál. To není o tom,
že by se deset let nic nedělo. Celé stavební povolení provázely těžkosti a to zásadního charakteru.
Již jsem je několikrát popisoval, kdo chce, mohu

znovu osobně prezentovat projektovou dokumentaci. Momentálně mám zainvestováno do areálu
necelých dva a půl miliónu. Není to jen „pohozený
koberec“ jsou to reálné peníze za reálné věci. To, že
si někteří představují víc, chápu a věřte, že na tom
pracuji, protože to je i v mém zájmu. Ano musel
jsem s vědomím nezískání dotace celou investici
přehodnotit a původní velkorysý záměr vystavění
o něco zmenšit a rozvrhnout do několika samostatných etap. Úměrně financím budu pokračovat
tak, aby úroveň areálu pouze stoupala. Myslím,
že jsem v Lokti již za svou historii opravil několik nemovitostí a některé byly i v havarijním stavu: Budiž tedy mou vizitkou, že to umím, myslím
vážně a v takto nastavené laťce kvality budu tedy
pokračovat.
Smlouva byla uzavřena v nějaké době a za nějakých podmínek. Ze smlouvy se nevykrucuji,
nekličkuji a rozhodně plním, co mám. Jestli se některým zdá, s možností úhlu pohledu zpět, že není
v pořádku, je to jejich svaté právo. Je na mě Vás
přesvědčit, že to špatně nebylo. Že ti zastupitelé,
kteří mi dali tu šanci a důvěru, rozhodli správně.
Na základě všech okolností a ne jen pod tlakem, že
je to Stangar, jak se tady někteří snaží podsouvat.

Ať v dobrém nebo v tom špatném. Ale to bude
zase ten pohled zpět až s odstupem času.
Někteří kritici si na tomto pozemku vysnili svoje
využití. Územní plán pro předmětnou lokalitu hovoří o využití pro sport a rekreaci. Jeho případné
změny má zastupitelstvo města ve své kompetenci
a tudíž mě má nadále pod kontrolou. Osobně si
myslím, že pro parkoviště je pozemek zcela nevhodný a to z důvodu dopravního napojení. Mohl
bych Vám vyprávět o jednání na odboru dopravy
PČR pro Sportcentrum. Z toho usuzuji, že parkování ve velkém je zde nemožné. Město Loket jedná
s Českými drahami a má již zpracovanou studii
na parkoviště naproti Sportcentru a to v areálu železniční zastávky Loket Předměstí, ekonomičtější
varianta. Bohužel kemp zde také není možný, alespoň ne v takovém rozsahu jako je v Tovární ul. Byl
by to asi ten samý problém s hlukem a to přes řeku
do Zahradní ul. Možná nějaká omezená kapacita a
třeba s pár místy na karavany. Sídlo LML a sběrný
dvůr územní plán nepovoluje, ale hlavně to je již
vyřešeno jinak.
Je otázkou jestli ti, co mají jiný názor, podpoří
tento projekt svou účastí a využijí služeb. Každopádně jste zváni také. 
Patrik Stangar
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M Ě S T S K É

6. 3. – 8. 4.
VÝSTAVA: Lubomír Štika: Jak přírodu vidím já
Příroda ve všech barvách spektra: krajiny i detaily na snímcích karlovarského fotografa Lubomíra
Štiky. Sám o své tvorbě říká: „Jsem fotograf amatér
a z mého koníčka postupně vyrostl nádherný Velký
kůň. Mým hlavním tématem je příroda, krajina kolem nás. Ale fotím vše, co je krásné a zaujme mě,
co by jiný člověk přešel bez povšimnutí... jsem velký
romantik.“ Výstava se uskutečňuje za laskavé podpory Karlovarského kraje. Vstup zdarma!
7. 3. 18:00
FESTIVAL TIBETSKÉHO FILMU
Cesta sluncem vyrytá (Dbus lam gyi nyi ma)
Debut kameramana filmů režiséra Pämy Cchetäna
vypráví příběh mladého muže Ňimy, který se vydal na pouť do Lhasy, aby překonal vinu za smrt
člena rodiny. Příčinou Ňimovy bolesti a podnětem
k poutní cestě byla nešťastně zaviněná smrt jeho
matky (Lhakje Ma). Na cestě se k němu připojí životem ošlehaný starý muž (Lo Kji), který se rozhodne
vzít si na starost, aby Ňima nadále nezůstával ztracenou duší v divočině. Film vyhrál cenu Dragons &
Tigers na mezinárodním filmovém festivalu ve Vancouveru v roce 2011 a rozhodně stojí za zhlédnutí.
Je vzácným příkladem filmu, který je sice pochmurný, ale ne depresivní. Film uvádíme ve spolupráci
s nadací Potala, o.p.s. Vstup zdarma! Čína 2011, 89
minut, režie Sonthar Gjal.
10. 3. 14:00–17:00
Herní odpoledne
Srdečně vás zveme na březnové herní odpoledne,
kde se můžete naučit hrát hry Honeycombs (mladší
děti) a bláznivou kozí hru Up the rock. V nabídce
jsou k vyzkoušení i další nové hry od firmy MINDOK a PIATNIK PRAHA.
13. 3. 16:00
Kuchařská čítárna pro děti 3–6 let a jejich rodiče:
Mňam! Březnová čítárna bude zaměřena na jídlo
z celého světa. Povídat si budeme o potravinách
známých i neznámých, ochutnáme nejen literární
pochutiny, ale i opravdové. Srdečně zveme malé
kuchtíky i kuchařinky na společné čtení, hraní
a soutěžení.
Pokračování na straně 7 14. 3. 18:00
FESTIVAL TIBETSKÉHO FILMU
Tharlo
Tharlo, přezdívaný podle dlouhého culíku na zádech „Koňský ohon“, pasáček koz, umí dosud recitovat dlouhé nestravitelné pasáže z Rudé knížky
předsedy Maa, které se naučil v devíti letech. Jednoduchý člověk, který si není jistý svým věkem, žije
podle černobílých morálních norem dítěte. Když je
policistou poslán do města, aby si zařídil průkaz totožnosti, dá se do pohybu řetězec nečekaných událostí. Potká mladou ženu, která může změnit jeho
život…. Stane se tak? Film uvádíme ve spolupráci
s nadací Potala, o.p.s. Vstup zdarma!
Čína 2015, 123 minut, režie Päma Cchetän.
14. 3. 18:00
FESTIVAL TIBETSKÉHO FILMU
Tharlo
Tato hluboce politická, romatická a filozofická výpravná bajka Pämy Cchetäna, jednoho z předních
současných tibetských umělců, divákovi úsilí bohatě vrátí. Film uvádíme ve spolupráci s nadací Potala,
o. p. s. Vstup zdarma!
Čína 2015, 123 minut, režie Päma Cchetän.

K N I H O V N Y

15. 3. 10:00–11:00
Půjčování knih v domě s pečovatelskou službou
Přijedeme do domu s pečovatelskou službou ve
Sportovní ulici, možnost využití této služby se vztahuje i na seniory z okolí domu! Skladba dovážených
knih bude vždy přizpůsobena zájmu uživatelů, konkrétní tituly si je možné objednávat během návštěvy
nebo předem telefonicky či prostřednictvím e-mailu.
15. 3. 18:00
Samý kecy nějakejch básníků
Večer poesie. Mějte ovšem na paměti … tohle nebudou žádný básnický ořezávátka. Teodor Kravál
uvede na večeru autorskýho čtení tři ostřílený performery: Autora báchorek Roberta Wudyho (1977,
Praha), pozorovatele stavebních dělníků J. H. Kalifa
(1977, Děčín) a všestranného jazykového umělce
Tomáše Míku (1959, Praha). Čeká vás smích a pláč
a smích a pláč a pláč ze smíchu. A smích. Bude
víno. Záruka vrácení peněz v případě, že se budete
nudit! Vstup zdarma! Pořad se uskutečňuje za laskavé podpory Karlovarského kraje.
20. 3. 10:00
Bookstart - S knížkou do života
Srdečně zveme rodiče s dětmi ve věku od 1 do 3 let
na slavnostní zahájení projektu. Vzhledem k organizaci akce je nutné se předem přihlásit v knihovně, nebo prostřednictvím formuláře umístěném na
webových stránkách knihovny (v záložce Oddělení
pro děti/aktuality) a Facebooku.
20. 3. 18:00
Jaromír Novák: Antarktida - z konce světa na konec světa
Na historické trojstěžňové plachetnici z nejjižnějšího města světa Ushuai na konci Ohňové země přes
Drakeův průliv do Antarktidy a dále až do Kapského Města. Návštěva Antarktidy a přilehlých ostrovů
v Jižních Shetlandech a Weddellově moři, po stopách E. Shackletona od Sloního ostrova až na Jižní
Georgii, výstup na sopečný kužel Tristan da Cunha uprostřed jižního Atlantiku. O svých zážitcích
z dvouměsíční dobrodružné cesty, návštěvě míst,
kam není možné se běžně dostat, ovládání plachetnice, plavbě rozbouřeným mořem a mezi ledovými
krami, pozorování kolonií tučňáků, lachtanů a tuleňů bude povídat cestovatel Jaromír Novák. Pořad
se uskutečňuje za laskavé podpory Karlovarského
kraje. Vstup zdarma!
21. 3. 18:00
FESTIVAL TIBETSKÉHO FILMU
Posvátný šíp (Jangdar)
Tento čtvrtý film Päma Cchetäna, označovaného
často za „prvního tibetského filmového tvůrce“, se
natáčel s tibetským komparsem a neprofesionálními herci uprostřed jedné z nejúžasnějších scenérií
na planetě. Posvátný šíp můžeme vnímat jako moderní, a přesto starobylou adaptaci „Romea a Julie“
a také jako dojemný portrét tibetské kultury, bojující za své propojení s příští generací. Film uvádíme
ve spolupráci s nadací Potala, o. p. s. Vstup zdarma!
Čína 2014, 96 minut, režie Päma Cchetän.
23. 3. 16:00
Noc s Andersenem 2018 - 14. nocování v loketské
knihovně!
Ministerstvo kultury Království Librínie upozorňuje všechny majitele čtenářských pasů, že 28. února
byl poslední den, kdy bylo možno si nechat zapsat

N A

B Ř E Z E N

do pasu přečtené knihy. Vaše čtenářské pasy můžete
odevzdat do 12. března. Kontrolní úřad Librínského království provede nezbytnou kontrolu a poté
oznámí veřejnosti 20 šťastlivců, kteří se 23. března
stanou poddanými království Librínie a budou tak
moci prožít dobrodružnou noc.
Nejpilnější cestovatelé po světě literatury v tento
den vstoupí branou, která se otevírá jen jedenkrát
v roce, do Království Librínie. Poté, co předloží na
celnici ke kontrole své cestovatelské pasy, se ubytují v librínských komnatách. Král Librínie Filip I.
přivítá své spoluobčany při slavnostní ceremonii,
letos již po čtrnácté. Libríňané se mohou těšit na
bohatý kulturní program. Ministerstvo vědy a techniky udělí již tradičně tituly MUDr. C nejchytřejším
Libríňanům, nebude chybět i velká noční hra (téma
je zatím tajné). V odpoledních hodinách se celý
královský dvůr vydá navštívit náš národní strom,
Pohádkovník Andersenův v loketském parku, kde si
připomeneme 180. „narozeniny“ pohádky Statečný
cínový vojáček (H. Ch. Andersen). Chybět nebude
ani vzpomínka na knížku Povídání o pejskovi a kočičce, kterou v roce 1928 napsal český spisovatel
Josef Čapek. Librínská banka otevře své sejfy těsně
před půlnocí a vydá Libríňanům zaslouženou výplatu - librouny. Libríňané v bance mohou vyměnit
za librouny také své perly, které během půlročního
čtenářského snažení nasbírali. Půlnoční librínský
trh pak mohou vzít majetní Libríňané útokem! Těšíme se my, knihovníci i další členové librínského
královského dvora.
27. 3. 17:00
Úvod do Bible: Ach, Bože, proč jsi mne opustil?
Neznámé souvislosti a překvapivé poselství tajemného, tři tisíce let starého Žalmu 22., který ze
Starého zákona citoval Ježíš, když umíral na kříži.
Velikonoce do hloubky. Přednáška biblisty Tomáše
Kábrta. Vstup zdarma!
28. 3. 18:00
FESTIVAL TIBETSKÉHO FILMU Žijící Buddha 17. Gjalwa Karmapa (Living Buddha)
Film „Žijící Buddha“ Clemense Kubyho je opravdový životní příběh znovuzrození jednoho z největších a nejuznávanějších duchovních učitelů Tibetu
Gjalwa Karmapy. Film uvádíme ve spolupráci s nadací Potala, o.p.s. Vstup zdarma! Německo 1994,
108 minut, režie Clemens Kuby.
Připravujeme na duben:
10. 4. 17:00
Vernisáž výstavy knižních vazeb Iva Vodičky
11. 4. 18:00
Léto mezi čabajkou a uherákem - střípky z jihovýchodního Maďarska
17. 4. 18:00
Sokolov: inscenace divadla Dagmar podle knihy
Lukáše Beneše
19. 4. 17:00
PhDr. Vladimír Vlasák: Proměny hradu Lokte
a jeho historie

Upozornění na změnu otevírací doby:
V sobotu 24. 3. bude vzhledem k probíhající akci
Noc s Andersenem knihovna pro veřejnost otevřena pouze od 13:00 do 17:00.
Na Velikonoce od soboty 31. března do pondělí 2.
dubna bude knihovna uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

8 | INZERCE

80

0

be

zp

88latná li
8 nka
78
9

Loketské listy • březen 2018

PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE NA POZICE
Montážník/mechanik - vrata, brány

Mechanik/elektrikář – vrata, brány, automatické dveře

Požadujeme

Požadujeme

∙ Manuální zručnost a technickou představivost

∙ Manuální zručnost a technickou představivost

∙ Reprezentativní vystupování i komunikaci se zákazníkem

∙ Reprezentativní vystupování i komunikaci se zákazníkem

∙ ŘP skupina B

∙ ŘP skupina B

∙ Jakékoli další znalosti a dovednosti výhodou

• Elektrikářské zkoušky (Vyhláška č.50/1978 Sb.)
∙ Znalost němčiny výhodou

Nabízíme

∙ Firemní oblečení, nářadí a OOPP

Nabízíme

∙ Firemní oblečení, nářadí a OOPP

∙ Zaškolení do oboru

∙ Zaškolení do oboru

∙ Nástupní mzda 25000,-Kč + úkolové prémie

∙ Nástupní mzda od 25000,-Kč + úkolové prémie

∙ Služební telefon a auto na výjezdy

∙ Služební telefon a auto na výjezdy

∙ Možnost kariérního i profesního růstu

∙ Možnost kariérního i profesního růstu

Zaměstnavatel: KALIBRA NOVA, s.r.o.

tel.: 353 505 515

Karlovy Vary
Výrobní závod Otovice - Hroznětínská 183, 360 01 Otovice
Výrobní závod Dalovice - Botanická 252/6, 362 63 Dalovice

Praha
Obchodní kancelář

email: prace@kalibra.cz

www.kalibra.cz
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