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Letní kulturní sezóna začíná

Do Lokte přijede 12. června legendární britská kapela Jethro Tull se zpěvákem Ianem Andersonem.  Foto: Travis Latam, Windsor, jethrotull.com/press/
Už 12. května se uskuteční Muzikantská a muzejní noc, kdy budou mít otevřeno některá
muzea a hned na šesti místech po Lokti bude
hrát v podvečer živá muzika (bližší info na plakátech, www.loket.cz nebo facebooku). Hned
následující týden (19.5.) startuje program
v amfiteátru Loket Dance party 90´s, kde se
představí Kate Ryan, SNAP!, Brooklyn Bounce
nebo Verona. Tomu bude předcházet již tradičně otevírací koncert ve 13:00 hodin na Malé

scéně před radnicí v podání ZUŠBANDu a tentokrát nově i pěveckého sboru ZUŠ Choir Melodie. Poslední květnový víkend bude v Lokti
ve znamení Rádia Beat. V pátek 25. 5. vystoupí
v amfiteátru Gaia Mesiah, minus 123 minut,
a Cuprum. V sobotu pak v rámci Beatové síně
slávy Michal Ambrož, Krucipüsk, Zdeněk Juračka a Vojtěch Lindaur.
Už nyní ale musíme upozornit také na akci,
která se uskuteční v loketském amfiteátru

2. června, kdy zde Karlovarský kraj bude slavit
100 let Československé republiky. Celodenní
program zahrnuje Hudbu Hradní stráže a Policie ČR, Hašlerky, Ondřeje Havelku and his Melody Makers, Vivat Glen Miller, Karla Kahovce,
Viktora Sodomu nebo Katarínu Knechtovou.
Na tuto akci bude vstup po celý den zdarma!
A nesmím zapomenout na 15. června a koncert
britské rockové legendy Jethro Tull.
Petr Zahradníček

Jak je využívána ordinace ve Sportovní ulici?
Zeptali jsme se, jak je využívána nově otevřená ordinace praktického lékaře umístěná
v domě s pečovatelskou službou ve Sportovní
ulici. „Máme zde ordinační hodiny v pondělí
a ve čtvrtek, a zatím si nemůžeme na nedo-

statek vytížení nijak stěžovat. Jen máme trochu pocit, že někteří obyvatelé sídliště mají
dojem, že jsme tu pouze pro důchodce, ale
tak tomu rozhodně není. Jsme připraveni přijmout pochopitelně i mladší ročníky, byť jsme

si vědomi, že primární služba směřovala k těm
starším,“ říká MUDr. Vít. Připomínáme, že
lékaři (MUDr. Vít a MUDr. Baloun) zde ordinují v pondělí od 7 do 10 hodin a ve čtvrtek od
13:15 do 16:15 hodin. 
(red)
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Velikonoce ovládly loketský amfiteátr

h r a d

L o k e t

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
23. června, 20:00
Noc bláznů
sepsal Roman Kvak

v e r n i s á ž
It´s Only Z Nouze Ctnost

Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří se podíleli svou účastí či sponzorstvím na akci „Velikonoce v Lokti“, která se konala 30. března 2018.
Slunný páteční den si v amfiteátru užilo přes
250 dětí s doprovodem. Přes hodinu trvalo samotné hledání vajíček, dále probíhal např. turnaj
ve cvrnkání kuliček, lukostřelba, zástupci Lesů
ČR přiblížili dětem les a činnost lesníků, Centrum zvířat ze Staré Role zase představilo pár
svých zvířecích svěřenců a loketští dobrovolní
hasiči zajistili nejvytíženější stanoviště - sjezd na
laně. Slečny z Lokte a Karlových Varů, převleče-

ny za víly a vodnice, provedly děti na pohádkové
cestě, paní Hedvika Dvořáková zatančila na pódiu se psem v slepičím převleku a k vidění a vyzkoušení byly ukázky sebeobrany a kung-fu.
Paralelně se v tělocvičně konal parkour i trénink v boxu, kam dorazilo na 60 zájemců.
Hlavními sponzory akce byly:
Město Loket - finanční podpora
Elesta Loket s.r.o. - finanční i technická podpora
Loketské městské lesy, s.r.o. - poskytly zcela
zdarma prostory kolem amfiteátru
Petra Karlíčková

V pátek 20. dubna byla v 18:00 hodin vernisáží
zahájena výstava obrazů Oldřicha „Goldy“ Neumanna v baště Galerie na hradbách. „Golda“
je 33,333…% členem legendární pseudopunkové plzeňské kapely Znouzectnost, a protože
většina jeho výstavních prací se týká výtvarných počinů, propagujících tuto kultovní kapelu, i samotná výstava má název, jako titulek
tohoto článku. Ostatně po vernisáži následoval
na hradě v Lokti také večerní koncert kapely
Znouzectnost. „Je zajímavé, že přestože jsme
hráli v Lokti už několikrát, a to jak na hradě,
tak i v amfiteátru, teprve teď tady na hradbách
jsem si uvědomil, jak to tu máte hezký, protože
jsem tu nikdy předtím třeba tady na hradbách
nebyl,“ řekl Neumann při vernisáži. Výstavu
prací „Goldy“ Neumanna můžete vidět v Galerii na hradbách po celý rok.
(PZ)

Novinky ze základní školy: nejen lesní pedagogika
V pondělí 26. března se na prvním stupni oslavovalo jaro. Žáci 1., 2. a 3. tříd si připomínali
velikonoční zvyky a tradice. Všechny výukové
předměty tento den spojovala velikonoční tematika. Děti si zopakovaly koledy a říkanky.
Zasoutěžily si a zahrály si s míčem a se švihadly.
Hostem byla paní Šrajbrová, která s dětmi pískovala obrázky, a pan Nývlt, který s dětmi pletl
pomlázky.
Po velikonočních prázdninách čekalo na žáky
druhého stupně překvapení v podobě výuky
v přírodě - lesní pedagogiky. Cílem lesní pedagogiky je přiblížit dětem, jak funguje ekosystém
lesa. Snaží se prohloubit jejich zájem o přírodu
a ochranu životního prostředí. Děti se během
akce dozvěděly mnoho zajímavého o lesních živočiších, dřevinách, rostlinách, o lesním hospodaření a myslivosti. Žáci určovali dle listů a plodů druhy stromů, dle letokruhů stáří stromů,
měřili moderními přístroji jejich výšku, učili se
zasadit mladé stromky nebo rozeznávat druhy
zvěře, ptáků, hmyzu. Akci organizovaly Lesy ČR,
Střední lesnická škola Žlutice, p.o. a Loketské
městské lesy ve spolupráci s dalšími organizace-

mi, pod záštitou Ministerstva zemědělství.
Dne 28. března se na druhém stupni naší školy konal projektový den – Den Evropy. Všechny
třídy se nejprve seznámily se základními fakty
o historii a fungování Evropské unie. Poté se každá třída zabývala jiným tématem. Žáci šestého
ročníku se zaměřili na nejvýznamnější osobnosti Evropy. Své znalosti procvičovali také v soutěžních kvízech a pexesu. Sedmáci zjišťovali
zajímavosti o velikonočních tradicích a zvycích

evropských zemí. Zdobili vajíčka, pletli pomlázky, vyráběli dekorace z barevných papírů.
Žáci osmého ročníku vyhledávali a zpracovávali
informace o Francii, o její bohaté kultuře, historii, umění, sportu. Na závěr společně uvařili
francouzský národní pokrm. Žáci 9. třídy ve
skupinách vytvářeli prezentace na zadaná témata. Diskutovali také o možnostech studia, práce
a podnikání v EU. Součástí projektového dne
byly také výtvarné dílny.
Dne 4. dubna byla pro žáky 8. a 9. ročníku
připravena dvouhodinová beseda s názvem
Jaderná energie, energie pro budoucnost. Na
začátku přednášky byly představeny různé druhy elektráren (tepelné, vodní, větrné, jaderné)
a byly vypočítány jejich klady i zápory z hlediska
efektivnosti, bezpečnostních rizik, znečišťování
ovzduší a prostředí. Krátký film dětem osvětlil,
jak funguje jaderná elektrárna, jakým způsobem
se získává energie z atomu. Ve druhé části besedy zazněly zajímavosti o radioaktivitě a žáci si
mohli vyzkoušet práci s dozimetrem.
(redakčně zkráceno,
celý příspěvek na www.loket.cz)
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slovo starosty

TENTOKRÁT K PARKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
květen je nejenom lásky čas, ale zpravidla také
startovní měsíc letní kulturní sezóny, o čemž svědčí
jednak Muzikantská a muzejní noc a následné zahájení kulturního programu v amfiteátru a na Malé
scéně, ale především stoupající nárůst návštěvníků
Lokte. S tím je ale zároveň spojen zásadní problém
města a tím je parkování. A nejedná se jen o nárazové akce a zajištění parkování pro návštěvníky, ale
také o rezidenty, tedy zde bydlící občany, zaměstnance, podnikatele, hotelové hosty, ale třeba i o to,
aby obyvatelé sídliště měli příležitost si vyřídit za
jasně nastavených podmínek své záležitosti v centru,
ať již u lékaře, na úřadě, policii nebo třeba v knihovně. Věřte, že se jedná opravdu o vážný problém,
vzhledem ke geografickému uspořádání Lokte a právě enormnímu nárůstu turistů, který jsme zaznamenali v minulých letech. Město se tomu snaží čelit
vyhrazením nejrůznějších parkovacích stání mimo
centrum, ale připravuje i rozsáhlá opatření přímo
pro naše obyvatele. Také proto již na podzim byla
svolána pracovní schůzka zastupitelů na toto téma
a 2. května se uskutečnila další, která už má navrhnout jasná opatření, které doufám projedná na
svém jednání zastupitelstvo Lokte 17. května. Očekávám opravdu živou, ale konstruktivní diskuzi na
toto téma a jsem si vědom, že jakékoliv řešení, pro
které se nakonec rozhodneme, bude mít své zastánce
i odpůrce. Chci ale věřit, že to společně zvládneme…
Rozšiřujeme parkování u nádraží, připravujeme
jednosměrnou silniční propojku na odstavnou plochu u řeky vedle fotbalového hřiště a sjezd na velkou
záchytnou plochu na louce nad hřbitovem u Finských domků. Chceme ale také zvýhodnit parkovací
podmínky pro rezidenty na náměstí a nastavit pravidla pro obyvatele sídliště s možností krátkodobého parkování v centru. Je to ale i celá řada dalších
opatření, kde jako příklad uvedu třeba velkou krajskou oslavu 100 let výročí vzniku Československa
v amfiteátru, kde jsme rozhodli o tom, že tržiště
k této akci nebude na náměstí, ale na louce vedle
amfiteátru. Připravujeme také informační systém,
odkazující na odstavná parkoviště, který umístíme
na web města i pořadatelů akcí… Přes všechna naše
opatření, která by měla pomoci regulaci parkování
v Lokti, si ale dovoluji požádat občany o toleranci
a vstřícnost. Nacházíme se v přechodové fázi, kdy
ne všechno bude hned fungovat. Nicméně věřím, že
jdeme správnou cestou.
Zdeněk Bednář
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Matěj Rothbauer je laureátem 16. mezinárodní
interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2018
Opravdu mimořádného úspěchu dosáhl v dubnu
2018 fagotista naší ZUŠ Matěj Rothbauer, který ve své
kategorii získal 1. místo a titul laureáta na 16. mezinárodní interpretační soutěži Pro Bohemia Ostrava 2018.
Svůj talent zúročil také v krajském kole soutěže ZUŠ,
kde získal titul absolutního vítěze s postupem do celostátního kola. Absolutním vítězem krajského kola
soutěže ve hře na bicí nástroje se účastnil také Oldřich
Červenka, který rovněž získal titul absolutního vítěze
a navíc ocenění poroty za mimořádný výkon v rámci
své kategorie. Oběma chlapcům i jejich pedagogům
(M. Rothbauer a M. Krajíc) gratuluji k dosaženým
úspěchům a jsem velmi rád, že ZUŠ Horní Slavkov
bude mít v celostátních kolech soutěží ZUŠ své zástupce.
V dubnu 2018 se svého ocenění dočkal také p. Kamil Baránek, bývalý pedagog ZUŠ (Hra na kytaru,
souborová hra), který na naší škole působil v letech
1964–2007. Na návrh vedení ZUŠ byl oceněn Krajským úřadem Karlovarského kraje a obdržel z rukou
hejtmanky Mgr. Jany Vildumetzové Cenu hejtmanky
Karlovarského kraje za celoživotní vynikající a záslužnou vzdělávací a výchovnou práci s dětmi a mládeží
v oblasti školství. Předávání ocenění se konalo v Oranžerii Městské knihovny Ostrov a ceny pedagogům byly
předávány v rámci Dne učitelů 2018.
V březnu 2018 jsme s úspěchem uspořádali Krajskou
postupovou přehlídku dětských skupin scénického
tance „Lucie Terek Krajnikovičové“, které se účastnilo
212 tanečníků ze ZUŠ Karlovarského kraje. Tanečnice
Šárky Horákové v choreografii „O zatoulaném lístečku
aneb marnost podzimního zametání“ získaly ocenění
poroty za zvládnutou práci s prostorem a v choreografii „Sesterské hašteření“ cenu města Horní Slavkov.
Děkuji všem partnerům přehlídky za stávající podporu,
bez které by se přehlídka nemohla uskutečnit.
Slavkovské tanečnice se účastnily také několika tanečních soutěží. První z nich – „Czech Dance tour“
v Plzni, kde ve své kategorii s choreografií „Přeživší“
získaly perfektní 2. místo, druhou soutěží byl „Mia
festival“ v Chebu, kde získaly se stejnou choreografií
1. místo.
V neposlední řadě nás hudebníci reprezentovali na
krajských kolech soutěže ZUŠ, kde také zabodovali.
V sólovém zpěvu získaly Lucie Šreinová 3. místo, Tere-

za Forejtková a Eliška Zapfová 2. místo. Hra na zobcovou flétnu: Hynek Salač a Jakub Mištera 2.místo, Hra
na příčnou flétnu: Bartoňová Anežka, Miková Eliška,
Vavřinovská Zuzana, Břížďalová Anna 2. místo, Žilíková Blanka 1. místo, Hra na fagot: Šneberk Matěj 2. místo, Rothbauer Matěj 1. místo s postupem, Hra na bicí
nástroje: Červenka Oldřich 1. místo s postupem, Hra
na klarinet: Hajná Adéla Čestné uznání, Dedek Ondřej,
Kočová Marie, Zsaludka Jan, Dandová Ema 2. místo,
Hra na pozoun: Glassl Filip 1. místo, Hra na lesní roh:
Drobná Anna 2. místo, Meier Martin 1. místo.
Velmi pěkný koncert se zpěvákem Václavem Noidem
Bártou a dalšími významnými hosty absolvoval v březnu pěvecký sbor ZUŠ Choir Melodie v divadle „U hasičů“ v Praze.
Všem žákům ZUŠ gratuluji k úspěchům, děkuji za
reprezentaci školy, zároveň děkuji pedagogům za přípravu žáků do soutěží a také jejich korepetitorům za
klavírní doprovody.
V květnu se naše ZUŠ opět účastní festivalu ZUŠ
OPEN – celostátního happeningu ZUŠ ve veřejném
prostoru – informace o této akci najdete na webových
stránkách ZUŠ a na plakátech, v rámci této akce opět
pořádáme netradiční prohlídky historického jádra
města Horní Slavkov „Živé obrazy“ s herci Západočeského divadla v Chebu.
Přijímací řízení do ZUŠ se uskuteční ve dnech
15. a 16. května 2018, přijímány jsou děti, které
k 31. 8. 2018 dovršily věk 5 let. Zákonní zástupci budoucích žáků mohou své děti ke studiu do ZUŠ již hlásit na www.izus.cz, který je velmi přehledně navede jakým způsobem podat přihlášku do ZUŠ, u hudebního
oboru můžete zvolit vámi preferovaný čas přijímacího
řízení tak, abyste nemuseli daný den čekat, než na vás
přijde u zápisu do ZUŠ řada. V případě zájmu o přijetí
dítěte do ZUŠ kontaktujte ředitele školy p. Jana Zapfa
dipl.um. – tel. 725 958 888, e-mail: jzapf@zushslavkov.
cz. Kriteria přijímacího řízení jsou vyvěšena na úředních deskách školy a na webových stránkách www.
zushslavkov.cz.. V květnu 2018 zveme také zákonné zástupce stávajících žáků ZUŠ na schůzky s vedením školy, kde můžete sdělit své dotazy a připomínky k chodu
ZUŠ, za vaši účast budeme velmi rádi, schůzky se konají 15. 5. v Horním Slavkově, 16. 5. v Lokti, vždy od
18:00 hodin. 
Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

Zápis do MŠ Loket
Do minulého vydání se kvůli chybě nedostala celá informace o zápisu do MŠ Loket. Za nesrovnalost se omlouváme a zde přinášíme informaci již kompletní.
Zápis dětí do Mateřské školy v Lokti, okres Sokolov, pracoviště Sportovní ul. a Tyršovo nám.,
pro školní rok 2018–2019 se koná v MŠ na Tyršově náměstí ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 9:00 hod.
do 15.00 hod.
Zápis se týká dětí, které od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 dovrší 3 let věku a dětí starších. Podle
Školského zákona (§34, odst. 1) je „od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, předškolní vzdělávání dítěte
povinné“. Na zápis je nutné přijít s dítětem, přinést občanský průkaz rodiče, rodný list dítěte,
žádost o přijetí a evidenční list dítěte.
Organizace zápisu: Rodiče si od 4. 4. 2018 vyzvednou v budově MŠ Tyršovo nám. žádost
o přijetí dítěte do MŠ, evidenční list dítěte v MŠ a lístek s časem zápisu (zamezíme tak dlouhému čekání). Žádost o přijetí a evidenční list dítěte je nutné přinést k zápisu již vyplněné
(potvrzené od dětského lékaře).
Jana Koudelková, ředitelka školy
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Filip Prekop: Osobní zamyšlení nad dopady sporu o Egerlandská kamna
Dne 27. dubna proběhne další veřejné soudní jednání o určení vlastnictví tzv. Egerlandských kamen, které se táhne již několik let.
Je jistě nesporné, že město Loket má zásluhu
na tom, že se tento velmi zvláštní umělecký
předmět nemalých rozměrů dochoval do
dnešních dnů. Prokazatelně byla totiž kamna
od konce 40. let do r. 1982 v jeho správě. Poté
stát, tou dobou spravující hrad Loket, předal
kamna do Chebského muzea. Dovolím si pa- Vrchol čelní strany s erbem říšskoněmecké
rafrázovat jádro sporu, které by mohlo znít: župy Sudety
Stačí několik desítek let dlouhé opatrovnictví
předmětu na území města k uznání trvalého a Maďarů v Československu. Také je zřejmé,
otcovství?
že kdyby nebylo nacismu a Adolfa Hitlera, nikdy by dekrety nevznikly. Obsahově je
Argumentace města Loket
možné problematiku představit na příkladu
Podle mé účasti na jednání a seznámení se batolete a gestapáka. Oba byli stejně doživots letitými mediálními výstupy ke kauze se Lo- ně potrestáni, přestože na hrůzách války eviket domáhá věci jako konfiskátu dle tzv. Be- dentně měli velmi rozdílnou zásluhu. Rovněž
nešových dekretů. Nepřímo se tak přiznává je zvláštní, když tak činíme proti vlastnímu,
k tomu, že nemá doložitelný vztah k autorovi, Karlovarskému kraji.
ani objednateli díla. Autora díla, Williho Russe i jeho objednatele – Chebské národopisné Opravdu je nám morální
muzeum totiž považuje za ty, kterým majetek rozměr sporu jedno?
dle dobového práva propadl ve prospěch stáO to víc považuji spor za bizarní, když se
tu (města?).
jedná o předmět vyrobený za výrazného
Ano, mohlo se tak stát a mělo by k tomu přispění organizační složky nacistického
existovat hned několik dokladů. Dle dekretu Německa - Říšské župy Sudety. Stalo se tak
o konfiskacích č. 108/1945 Sb. by se mělo jed- v průběhu války, v letech 1942-44. Tato okolnat minimálně o 7 nebo 8 samostatných zá- nost není jen formalitou, ale pochopitelně se
znamů. Jsou to například: Rozhodnutí o pří- odrazila i do podoby vlastního díla. Čelní stědělu (dle § 8); Doklad o nabytí majetkové ně vévodí erb župy Sudety, stejně jako měspodstaty/kamen, jelikož se tak dělo za úhradu ta Chebu, který hraje v pojetí ústřední roli.
(dle odst. 1., § 7); Vyhláška ve věstníku míst- Ano mezi 71 erby nalezneme rovněž Loket,
ní přídělové komise, která vyzývala zájemce ale také například Poběžovice nebo město
o příděl k podávání přihlášek (dle ods. 1, § 9) Plzeň. Ze zobrazených dvanácti krojovaných
nebo také samotná Přihláška žadatele o pří- dvojic jen jedna patří Lokti. Naopak pět patří
děl (dle odst. 1 a 2 § 9). Z jednání vyplývá, že variantám chebských krojů a několika dalším
žádný z podobných dokumentů zatím nebyl specifickým oblastem.
předložen.
Domnívám se, že domáhání se majetku čistě dle Benešových dekretů je v rozporu s náProč je domáhání se majetku, dle Benešo- zorem někdejšího předsedy senátu Petra Pivých dekretů v 21. století problematické?
tharta, který dekrety v r. 2002 označil, stejně
Jelikož se jedná o soubor zákonů založe- jako tehdy Miloš Zeman, za „právně vyhaslé“
ných na principu kolektivního trestu podle a apeluje na právní ukotvení tohoto termínu.
příslušnosti k určité národnosti - Němců Postojem města v této věci se tak vracíme do

Jaro v mateřské školce
Jaro je již v plném proudu. Vynesli jsme Morenu a ted se již těšíme z hezkého počasí. Oslavili
jsme Velikonoce a vyzdobili školku do jarního
kabátku. Děti vyrobily pro rodiče velikonoční
dárečky a spolu s rodiči na dílničce vytvořily
další velikonoční dekoraci. Starší děti i tento
rok mohly navštívit ekofarmu v Chebu, kde
se dozvěděly mnoho nového o hospodářských
zvířatech a mohly si je í naživo prohlédnout.
Také vyjely na exkurzi do porcelánky ve Staré
Roli. Teď už se budeme těšit na společný výlet
a na hezké slunečné dny a hraní v přírodě.
Zaměstnankyně a děti MŠ Sportovní

právní roviny hluboké, morálně problematické minulosti a nepřímo přiznáváme, že jsme
se ve výkladu práva od té doby příliš neposunuli.
Přesto je taková argumentace možná a bude
na soudu, jak s tím naloží. Vyvstává další
otázka: Proč je předmět pro Loket tak důležitý, že se o něj soudí s vlastním krajem?
Opravdu ho všichni tak moc chceme, i když
je zatížen nacistickou propagandou a s historií města souvisí jen velmi vágně? Rovněž se
můžeme ptát: Jakou má spor o Egerlandská
kamna souvislost s obnovou Dvorany jako:
„česko-bavorského centra Egerlandské kultury? Je takový ekonomicko-kulturní model
objektu ten nejlepší, který je možné jasně obhájit?
Co o nás spor říká?
Spor o městu Loket říká na venek mnohé,
leč pozitiva se hledají těžce. Pravděpodobně
z toho budou nějaké peníze v podobě zvýšené návštěvnosti jisté části německy hovořících turistů. Dlouhodobá atraktivita věci je
již diskutabilní při porovnání s ekonomickou
úspěšností obdobných projektů, například
muzea Egerlandu v Marktredwitz.
Existence sporu považuji za jasný doklad
neochoty či neschopnosti dojít k dohodě
s důležitým partnerem, kterým Karlovarský
kraj i jeho příspěvková organizace Chebské
muzeum bezesporu je. Rovněž je z kauzy patrný cynický přístup k vlastním dějinám 20.
století, bez potřeby jejího skutečného pochopení a sebereflexe. Rovněž nezanedbatelný
signál vydává spor do kruhů dalších muzeálních institucí. Je pravděpodobné, že dojde
k ochlazení jejich zájmu o spolupráci s městem při možné snaze získávat jiné, k historii
Lokte důležité předměty. Každý si může o významu a povaze sporu udělat obrázek sám.
Mám obavy, že jsme svědkem urputného usilování o získání cizorodé turistické atrakce,
než o snahu kompletovat logicky uspořádaný
soubor mizejících hmotných dokladů dlouhé
a bohaté minulosti města Lokte. 
FP

Děti poznávaly
v Lokti život
mladého Karla IV.
Krásný víkend v Lokti prožila stovka účastníků dalšího ročníku oblastní skautské hry
Pečeť, který se jmenoval „Cesta krále“. Tématem bylo dětství a další život krále Karla
IV., jehož vzpomínky, výroky a činy provázely
účastníky při poznávání města, hradu a okolí,
při hrách a soutěžích, promítání filmu, písních a besedách.
Celý článek včetně fotografií si zájemci mohou přečíst na webu http://sokolov.casd.cz.
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Egerlandská
kamna a reakce
místostarosty
Petra Zahradníčka
Začnu ze široka… Město Loket se po
listopadu ´89 zcela logicky začalo zajímat
o své majetky, a tak usilovalo o navrácení hradu včetně zde umístěných sbírek
a lesů, tedy historické majetky města. Nejprve nám byl navrácen hrad (ovšem bez
sbírek). Nutno podotknout, že v katastrofálním stavu a s komentáři, že město se
nikdy nebude moci postarat o hrad jako
stát. Opak je pravdou – hrad je dneska
suverénně nejnavštěvovanější památkou
v kraji a můžeme být na něj pyšní! Lesy
jsme na státu vysoudili také a dneska tvoří základní ekonomický potenciál určující
rozvoj města. Pak tu byla velmi zdlouhavá jednání o tzv. Loketské sbírce, čítající
zhruba 15 tisíc sbírkových předmětů rozesetých po celé republice a teprve v červnu 2013 se podařilo za souhlasu Vlády ČR
a dohody s MK ČR a NPÚ v Praze tyto
předměty převzít zpět do majetku města.
Zde je třeba konstatovat, že bohužel již
ne všechny, protože řada z nich byla jaksi
v období péče státu zcizena a některé byly
zničeny. Ale budiž, stát vrátil alespoň to,
co měl. Bohužel zmíněná kamna, která
byla léta vystavována v Rytířském sále
loketského hradu, byla v sedmdesátých
letech z ideologických důvodů (přes odpor MO KSČ v Lokti!) na pokyn KV KSČ
v Plzni z hradu odstraněna s doporučením tehdejším památkářům, ať je dají třeba do nějaké kavárny… Se vznikem krajů
se kamna dostala do evidence chebského
muzea - tedy krajské instituce – a nemohla být tedy součástí převodu sbírek od
státu na město Loket. Proto o ně město
Loket před časem zažádalo Karlovarský
kraj, ale k dohodě nedošlo právě kvůli
sporu o jejich vlastnictví, a tak z povinnosti řádného hospodáře jsme se obrátili
na soud o určení vlastnictví. Ten probíhá
a nechci jej jakkoliv komentovat. Stanoviska a závěry, kterými argumentuje ve
svém příspěvku Filip Prekop, pak už vůbec ne. O odborné posouzení požádalo
město dr. Vladimíra Vlasáka s tím, že jej
předloží přímo soudu a rozhodnutí je pak
na vůli soudu. Jen bych rád připomněl, že
o vydání kamen město požádalo ihned po
navrácení hradu v roce 1992, což se tehdy stalo impulsem k tomu, že byla kamna
narychlo a bez závazného stanoviska nainstalována technologicky navíc naprosto neodborně do nevyhovujících prostor
chebského hradu. Proč asi?
Petr Zahradníček, místostarosta
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Hospody, facebook a realita
Mám životní zkušenost s tím, že se komunální politika a nejrůznější rozhodnutí radnice propírala v hospodě. Samozřejmě hospoda
je tradičním fórem diskuze, řečí, a to pochopitelně nejenom o politice. Takhle to bylo, je
a bude. S nástupem informačních technologií
je zcela logické, že se této úlohy zhostily také
sociální sítě, třeba facebook.

Glorifikace facebooku
a pokusy o jeho
svérázné začlenění
do jednacího žádu
zastupitelstva není
v pořádku.
Vedení radnice se otevřenosti nebrání, naopak: v tomto volebním období zavedla pořizování záznamů z jednání zastupitelstva a od
letošního roku je vysílá živě prostřednictvím
právě facebookového profilu „Město Loket“
a jsou každému k dispozici ke zhlédnutí v archivu záznamů na webových stránkách města
Lokte. To je v pořádku. Co ale není v pořádku, to je glorifikace facebooku a pokusy o jeho
svérázné začlenění do jednacího řádu zastupitelstva. Nápad, že by zastupitelé mohli být dotazování on-line prostřednictvím facebooku
mi přijde už poněkud přehnaný. Pominu-li
skutečnost, že někteří případní tazatelé mohou mít skrytou identitu, nepřijde mi ani fér,
že by se někdo s cigaretou a lahví vína doma
od monitoru dožadoval on-line odpovědí na
své otázky, byť by byly třeba i smysluplné. Jed-

nání zastupitelstva není video chat a drží se
jednacího řádu. Sociální sítě a hospody jsou
názorová fóra k jakýmkoliv tématům, ale řešení komunálních problémů a odpovědnost
za rozhodnutí spočívá na radnici. V této souvislosti je mi s podivem, že za celé poslední
volební období se třeba na mne přímo v rámci
místostarostovských dnů obrátilo s nějakým
konkrétním problémem Lokte doposud jen
pár občanů, přičemž mám zveřejněnou mailovou adresu, mobil i právě místostarostovské
dny, kdy není třeba si ani schůzku se mnou
dopředu domlouvat. Stejné je to i u starosty
a své kontaktní údaje zveřejnili i všichni zastupitelé. A na závěr jedna zkušenost s realitou…
28. března se na radnici uskutečnilo jednání
Komise pro životní prostředí a územní rozvoj
k územnímu plánu města Loket, jíž předsedá zastupitel Petr Adamec. Následující týden
ve čtvrtek 5. dubna se na radnici uskutečnila
pracovní porada zastupitelů k témuž. Přítomni byli pánové Bednář, Ungr, Stangar, Demeter,
Hlavsa (ten, jako jediný člen zmíněné komise,
odešel zhruba po 40minutách) a já. Bohužel
se omluvil Petr Adamec z pracovních důvodů,
což je ještě pochopitelné, ale to, že zastupitelé
nedostali ani řádku nějakého doporučení nebo
závěrů z jednání komise z předešlého týdne,
je už pro mě poněkud nepochopitelné. Přesto,
nebo právě proto, jsme tři hodiny intenzivně
jednali s panem Ing. arch. Kaplanem o rozvojových možnostech města v rámci zpracování
územního plánu města, tedy zásadního dokumentu určujícího další dlouhodobé směřování
Lokte. Je sice „fajn“, že se po hospodách a na
sociálních sítích diskutuje o oknech na Dvoraně, nebo o tom, kdo má či nemá být v knihovně, ale bylo by jistě vhodné si plnit především
reálné povinnosti zastupitele.
P. Zahradníček, místostarosta
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Chcete senátora,
nebo něčí loutku?
Budu rád Vaším senátorem!

kandidát na senátora

Více informací najdete na www.josefzickler.cz nebo www.pepasenatorem.cz a na Facebooku
Kancelář: Boženy Němcové 703, Sokolov, (každý čtvrtek od 17.00 - 19.00 hod.) E:
Zadavatel: Josef Zickler / Zpracovatel: Josef Zickler
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P R O G R A M

M Ě S T S K É

Na akcích bude pořizována dokumentace, která
může být zveřejněna na facebooku a webových
stránkách knihovny.
do 7. 5. VÝSTAVA:
Ivo Vodička - Knihy a neknihy
Výstava knižních vazeb a objektů všestranného
litoměřického autora. Od studentských let se věnuje výtvarné a literární činnosti; od roku 1985
píše autorské knihy, ilustruje je a váže; zúčastnil
se mnoha kolektivních i samostatných výstav
knižní vazby, knižních objektů i volné typografické tvorby u nás i v zahraničí. Výstava se uskutečňuje za laskavé podpory Ministerstva kultury
České republiky. Vstup zdarma!
6. 5. 14:00–17:00
Výtvarná dílna s Janou Lieblovou: Šitý sešit
V dílně výtvarnice Jany Lieblové si děti i dospělí mohou vyrobit a ozdobit svůj vlastní šitý
sešit a použít jej jako osobní deník, památník
či jinak, fantazii se meze nekladou. Pracovní
oděv a přezůvky s sebou, není třeba se předem
registrovat. Vstup zdarma! Pořad se uskutečňuje
za laskavé podpory Ministerstva kultury České
republiky.
10. 5. 17:00
Vernisáž výstavy Cherchez la femme
Vernisáž společné výstavy šesti uměleckých
knihařek. Taneční doprovod: Malika Lajla Tribe (břišní tanečnice). Výstava se uskutečňuje
za laskavé podpory Ministerstva kultury České
republiky. Vstup zdarma!
12. 5. – 24. 6.
VÝSTAVA: Cherchez la femme
Společná výstava šesti špičkových českých autorek umělecké knižní vazby – šesti pohledů
na knihu a vazbu, šesti přístupů k řemeslnému
ztvárnění a výtvarnému řešení. Uvidíte to nejlepší z tvorby Jiřiny Musilové, Jany Přibíkové,
Jarmily Sequensové, Jarmily Sobotové, Jany
Trnkové a Ivany Vyhnalové. Výstava se uskutečňuje za laskavé podpory Ministerstva kultury
České republiky. Vstup zdarma!
12. 5. 14:00–17:00
Herní odpoledne
Srdečně vás zveme na květnové herní odpoledne, kde se můžete naučit hrát hry Honeycombs
(mladší děti) a bláznivou kozí hru Up the rock.

K N I H O V N Y

V nabídce jsou k vyzkoušení i další nové hry od
firmy Mindok a Piatnik. Vstup zdarma!
12. 5. 18:00
Muzikantská noc: Lucie Šreinová,
Víťa Adamec a jejich hosté
V rámci projektu Muzikantská noc bude mít vystoupení v Městské knihovně Loket kompletně
loketské obsazení! Zpěvačka a kytaristka Lucie
Šreinová s houslistou Víťou Adamcem vystoupí
sólo, spolu a s hosty: zpěvačkou a klavíristkou
Kristýnou Vášovou a kytaristou Robertem Pickou. Vstup zdarma!
16. 5. 10:00–12:00
Bookstart klub
Otevřený klub pro maminky s dětmi 1–3 roky.
17. 5. 10:00–11:00
Půjčování knih v domě s pečovatelskou službou
Mobilní půjčovna v klubovně domu s pečovatelskou službou ve Sportovní ulici nabízí knihy nejenom obyvatelům domu, ale i seniorům
z okolí. Skladba dovážených knih je přizpůsobena zájmu uživatelů, konkrétní tituly si je možné
objednávat během návštěvy nebo předem telefonicky či prostřednictvím e-mailu.
17. 5. 16:00
Krtčí čítárna pro děti 3–6 let a jejich rodiče
Jak to dopadne, když se krtek rozhodne oslavit narozeniny po kosím způsobu? A co jeho
bratranci? To jsou taky pěkná kvítka! Přijďte
si poslechnout příběhy z knihy Jitky Petrové
a Jana Hlaváče (Baobab, 2006) do knihovny. Interaktivní čítárna pro děti 3-6 let otevře dětem
originální, nenásilný a humorný svět, výtvarně
podnětný, plný skrytých tajemství a překvapení. V případě, že bude teplé počasí bez deště,
číst budeme na pódiu na náměstí nebo v parku
(bude v předstihu upřesněno). Sraz dětí a rodičů v knihovně! Vstup zdarma!
19. 5. 13:00–17:00
Šachový turnaj bez omezení věku
Ano! Děti, teenageři, mladí, střední věk i kmeti se střetnou nad šachovnicemi v Městské
knihovně Loket o tradičně spektakulární ceny!
Pravidla turnaje budou zveřejněna 5. 5. v 5 odpoledne na knihovním webu a facebooku. Prosíme účastníky, aby s sebou přinesli šachovnice
a figurky. Vstup zdarma!

N A

K V Ě T E N

22. 5. 17:00
Úvod do Bible: Desatero II
Nejvyšší metou filozofie je dobro, Bible má ale
vyšší - svatost. Jak ji můžeme prožívat i my
a jak souvisí s naším sedmidenním rytmem života? Přednáška biblisty Tomáše Kábrta. Vstup
zdarma!
24. 5. 19:00
Koncert ZUŠ
Společné hudební vystoupení smíšeného pěveckého souboru ze Sokolova a dobře známého
loketského hudebního tělesa. Soubor La Dolce
Vita vznikl v roce 1999, postupem času se jeho
repertoár ustálil na spirituálech a středověké
duchovní tvorbě. Pravidelně vystupuje na akcích v kraji a zúčastňuje se celostátních pěveckých přehlídek. Dnes má 10 stálých členů, od
jeho vzniku je sbormistrem Mgr. Pavel Tauer.
Loketský Cubitus není třeba představovat ;)
Pravidelný koncert pořádaný Sdružením rodičů
a přátel Základní umělecké školy Horní Slavkov/Loket.
1. 6. 14:00–16:00
Slavné Bleší trhy opět na náměstí mezi
Trojičním sloupem a kašnou!
Prodejci i kupující! Nepropásněte tradiční letní blešák na náměstí! Zřídit si prodejní stánek
bude moct opravdu každý. Podmínkou je pouze
mít vlastní deku, krabici od banánů či stoleček,
kam své zboží vystavíte a po prodeji vše zase
uklidíte. Máte-li tedy doma nepotřebné „ležáky“, například hračky, knihy, bižuterii, hry či
oblečení, neváhejte je nabídnout kupujícím lačným výhodného nákupu! I umělci (hudebníci,
výtvarníci, herci a kouzelníci) si jistě přijdou
na své. Předveďte své umění a nechte si „hodit
do klobouku“! POZOR – za příznivého počasí
bude na pódiu na náměstí otevřena limonádičková občerstvovna a herní salónek! Přijďte si
zahrát stolní či karetní hry, nebo si jen tak poležet na polštářcích a přečíst si nějakou pěknou
knihu! V případě špatného počasí se bleší trhy
přestěhují do knihovny.
Připravujeme:
6. 6. 18:00 Vernisáž společné výstavy 6 uměleckých knihařek Cherchez la femme
8. 6. Výlet na Chebské dvorky
12. 6. 10:00–12:00 Bookstart klub
Vaše knihovna

Půjčovní doba Městské knihovny v Lokti
Pondělí		
Úterý		
Středa		
Čtvrtek		
Pátek		
Sobota		
Neděle		

10:00-17:00
12:00-17:00
12:00-17:00
12:00-17:00
zavřeno
10:00-12:00;13:00-17:00
10:00-12:00;13:00-17:00

Kontakty
T. G. Masaryka 1, 357 33 Loket
Telefon: 352 684 229
E-mail: knihovna@mkloket.cz
Web: www.mkloket.cz
Facebook:
(http://www.facebook.com/mkloket).

Ve svátky 1. a 8. května
bude knihovna uzavřena.


Děkujeme za pochopení.
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