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Sezona začala pod širým nebem

Letní kulturní sezóna v Lokti odstartovala v sobotu 19. května ve 13 hodin na Malé scéně na náměstí, kdy za skvělého počasí vystoupil již tradičně Zušband a nově také pěvecký sbor ZUŠ Horní
Slavkov – Loket, ZUŠ Choir Melody. Přítomné diváky přivítal místostarosta Petr Zahradníček, který jednak omluvil starostu a neúčast partnerské-

ho města Illertissenu z důvodu, že právě starosta
Zdeněk Bednář odcestoval s Illertissenskými na
setkání partnerských měst do francouzského
Carnacu (známé městečko na pobřeží Atlantiku
s menhiry) a také tlumočil požehnání pana faráře
Jiřího Majkova, který ve stejném čase zahajoval
lázeňskou sezónu ve Františkových lázních.

Večer pak patřil amfiteátr hitům z devadesátých
let minulého století. Přestože se nad Loktem na
začátku večerního programu přehnal silný déšť,
velká část koncertu se už pak odehrávala za pěkného počasí a návštěvnost byla ke dvěma tisícům
diváků. A na jakou akci se vydáte tento měsíc vy?
redakce

Rooseveltova ulice
má nový povrch
V květnu byla ukončena rekonstrukce kanalizace v Rooseveltově ulici a položen nový
asfaltový povrch. Po mnoha letech se tak dočkali obyvatelé, ale i cykloturisté, protože tento
úsek je na trase páteřní cyklostezky podél Ohře
směrem na Svatošské skály, zrenovované cesty,
která byla předtím plná výmolů a děr.
V současnosti se odstraňují závady a připomínky zadavatele. Na sdružené investici se
podílela kromě města také vodohospodářská
společnost VOSS Sokolov.
Petr Zahradníček, místostarosta
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Na hřbitově se objevují volná místa pro
nebožtíky. Vyřezávají se i dožilé stromy

Horní část Městského hřbitova v Lokti, která
je určená na urnové hroby, je plná včetně okolí. Občas se však objeví i volné místo. „Někdo
ukončí třeba nájemní smlouvu nebo je místo zrušeno. Momentálně jsou tedy volná 3 + 2
místa po zrušení. Tyto místa pak vytyčujeme.

Tím, jak je míst již málo, se přistoupilo k vytyčení nové lokality na tento způsob pohřbívání.
O pole níže vytyčujeme stejně, aby bylo patrno
rozmístění a mělo to nějaký „řád“,“ říká zastupitel Patrik Stangar, jehož firma má hřbitov ve
správě s tím, že míst s ohledem na velikost hřbitova je mnoho.
Loket nabízí na hřbitově také pohřbení na
vsypové loučce, využitých je prozatím pouze 14
míst z celkových 1 300.
Na hřbitově se rovněž letos provedla další
etapa údržby vzrostlé zeleně. „Z jedné venkovní strany došlo pracovníky VPP k výřezu náletových dřevin. V okolí hřbitova pak Loketské
městské lesy vyřezaly staré, dožilé stromy podél
cesty k Finským domkům a mělo by zde dojít
k úpravě terénních nerovností tak, aby to korespondovalo s úpravou u silnice. Dá se říct, že to
je i příprava k parkování na louce za hřbitovem
pro návštěvníky kulturních akcí,“ dodává Stangar.
Kristián Šujan

Rybářské závody: závodníci ulovili celkem 252 ryb

h r a d

L o k e t

9. června, 17:00
vstupné 25 Kč
Divadlo Studna - Princ Jaromil
23. června, 20:00
Noc bláznů
11.-12. srpna, 10:00-18:00
Středověké slavnosti purkrabího Půty
6. října od 10:00-22:00, 7. října 10:00-17:00
12. ročník Vinobraní Loket
sepsal Roman Kvak

o z n á m e n í
Květinářství Carmen na náměstí
znovu otevírá

Dovolujeme si informovat, že od 1. června na
náměstí v Lokti znovu otevřelo květinářství
Carmen. Těšíme se na vaši návštěvu.

Karel Smolík

Bílý kůň oznamuje

Oznamujeme občanů města Lokte a jejich přátelům možnost pronájmu prostoru bývalé vinárny hotelu U Bílého koně v Lokti.
Tento prostor je vhodný k uspořádání školních
rodinných, kulturních či jiných společenských
akci. Kapacita cca 35 osob.
K dispozici je malá kuchyňka s veškerým vybavením skla. Občerstvení a nápoje je možné si
přinést vlastní. Po akci prosíme uvést prostor
do původního stavu.
V případě zájmu kontaktujte paní Ivanu Lojínovou, telefon 603 148 531, e-mail lojinova@
volny.cz. Těšíme se na vás!
Tým hotelu U Bílého koně

k r á t c e

Návštěva z Laufu potěšila

Sešel se rok s rokem a 8. 5. 2018 pořádala naše
organizace ČRS MO Loket tradiční jarní rybářské závody v lovu ryb udicí na RMV Velká
Anna v Novém Sedle. Závodů se zúčastnilo 38
soutěžících, kteří ulovili celkem 252 ryb. Pro
soutěžící bylo připraveno 10 hodnotných cen v
celkové výši 10 000 Kč, které poskytla ze svých
prostředků naše organizace a sponzor závodu
,,Rybářské potřeby Rybáře“ v Karlových Varech. Na prvním místě se umístil Tomáš Slezák
s 36 ulovenými rybami o celkové délce 785 cm,
na druhém místě se umístil Matouš Tlustý s 27
ulovenými rybami o celkové délce 658 cm a na
třetím místě se umístil Josef Oravec s 20 ulovenými rybami o celkové délce 547 cm. Umístěným soutěžícím gratulujeme a všem děkujeme
za jejich účast a podporu. Před závody bylo do
revíru nasazeno 90 ks kapra o průměrné váze
1,5 kg. Oproti minulým ročníkům jarních závo-

dů jsme se pro letošní rok rozhodli udělat několik změn pro větší atraktivitu této akce. Po celou
dobu závodů platilo pravidlo chyť a pusť. Bylo
nasazeno 36 ks pstruha duhového v celkové váze
12 kg, u kterého byla vyjímka a po jeho ulovení
si každý soutěžící mohl ponechat dva kusy této
ryby. Bohužel žádnému ze soutěžících se pstruha ulovit nepodařilo ani po prodloužené době
závodu. Účastníci závodů měli ve startovném započteno občerstvení ze stánku. Velký dík patří
městu Loket a městu Nové Sedlo za jejich podporu. Poděkování patří také všem, kteří se podíleli na organizaci závodů, rozhodčím i obsluze
stánku s občerstvením. Těšíme se na shledání při
dalším ročníku jarních závodů v roce 2019 nebo
již letos na podzimních závodech v lovu kaprů.
Přesný termín a propozice najdete na webových
stránkách naší organizace.

Předseda ČRS MO Loket Fr. Princ

V pátek 11. května přijel do Lokte starosta z
Laufu Benedikt Bisping, který s vedením naší
radnice hovořil o další spolupráci obou měst.
Ta byla navázána před lety a dokonce bylo podepsáno mezi Laufem a Loktem memorandum
o spolupráci v rámci výročí oslav 700 let od
narození Karla IV. Vzájemné kontakty obou
měst ale pokračují i po těchto oslavách. Letos
se například v srpnu uskuteční v Galerii Café
výstava prací výtvarníků z Laufu a v jednání
jsou i výměnná setkání hudebníků. Zajímavostí
je, že starosta Benedikt Bisping přijel do Lokte
vlakem a stejně jel i zpět. 
(red)
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slovo starosty
„Musíme to udělat!“
Vážení spoluobčané,
jistě jste si při svých
cestách po republice
všimli, že na opravovaných úsecích silnic
se často objevuje nápis investora: „Musíme to udělat!“, žádající projíždějící řidiče o pochopení. V souvislosti s chystanými
záměry rekonstrukcí některých vozovek v našem
městě – jde především o část mezi kapličkou a mostem v Lužné a pak část Nádražní od parku až po
tělocvičnu v ČSA, kde se navíc bude budovat nová
kanalizace – vás chci požádat o trpělivost a pochopení těchto stavebních omezení. Zejména ten druhý zmíněný úsek způsobí po motokrosovém mistrovství světa výrazné omezení, a to nejenom pro
obyvatele Lokte, ale například i u linkových tras
autobusů ve směru Horní Slavkov–Karlovy Vary
nebo Chodov. Přestože bude se zhotovitelem stavby
domluveno, aby maximálně zohlednili průjezdnost
např. semafory, bude zde muset být na nějaký čas
i úplný zákaz. Město se do této sdružené investice pustilo společně s VOSS a Krajskou správou
údržbou a silnic a výsledkem by měla být konečně
opravená a předlážděná křižovatka u kapličky sv.
Anny. Věřím však, že uzavírku na křižovatce ulic
Nádražní, ČSA a Rooseveltova o prázdninách společně zvládneme, protože to opravdu musíme udělat! Děkuji vám za pochopení.

Zdeněk Bednář, starosta
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Nové opatření města:
Parkování při akcích v amfiteátru
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Horní Slavkov

Město Loket zveřejnilo na svých webových
stránkách nové opatření, týkající se zajištění
parkování při akcích v amfiteátru. Zveřejněná
mapka označuje GPS souřadnicemi 4 odstavná stání pro návštěvníky akcí a zároveň upozorňuje na uzavřený vjezd do centra. Všechny
odstavné plochy mají jednotné označení a na

NÁDRAŽNÍ ULICE

příjezdové komunikace do města byly rozmístěny také nové informační směrovky. Zároveň
začaly zemní práce na vybudování sjezdu na
odstavnou plochu č. 5 – louka nad hřbitovem,
která bude stěžejní plochou při nejnavštěvovanějších akcích, jako jsou letní slavnosti nebo
vinobraní.
(red)

Novinky ze ZŠ
Žáci 8. ročníku se v MK Loket setkali se
známým českým spisovatelem J. W. Procházkou, který za svá literární díla získal
řadu ocenění. Pro žáky připravil workshop
zaměřený na fantasy a sci-fi literaturu.
Představil dětem také některé své knihy a
přiblížil jim práci spisovatele a redaktora.
Prozradil, kde a jak čerpá inspiraci a jakým
způsobem vymýšlí netradiční jména svých
postav.
Do Městské knihovny v Lokti zavítala
koncem dubna další zajímavá osobnost –
profesionální vypravěč Martin Hak. Žákům
7. a 9. třídy vylíčil tři příběhy ze života krále
a císaře Karla IV. Představil ho nejen jako
moudrého panovníka, ale také jako výborného válečníka a stratéga, jenž si nejednou musel své postavení vydobýt vojenskou silou. Setkání s M. Hakem
se dětem velmi líbilo, protože je aktivně zapojoval
do vypravování a příběhy utvářel společně s nimi.
ZUŠ uspořádala 10. května v Horním Slavkově vystoupení pro základní školy.
Nejprve
se představil taneční obor. V druhé části programu
se pěveckému sboru Melodie podařilo rozezpívat
publikum v celém sále. Obrovským potleskem byl
odměněn také orchestr ZUŠ Band za krásné filmové melodie. Koncem dubna se žáci 1. a 2. stupně
zúčastnili výtvarných dílen „Malujeme Zemi zemí“
v rámci oslav Dne Země. Paní Dvořáková naučila

děti vytvořit barvy z přírodních surovin. K malbě
žáci používali kromě hlíny i různé druhy rostlin. S
lektorkou si povídali o půdě, jejím vzniku, významu a skladbě. Žáci 1. stupně měli program rozšířený o další aktivity, které pro ně připravili jejich
třídní učitelé.
V sobotu 21. dubna proběhl na naší ZŠ seminář
s názvem Trénink paměti a snadnější učení pod
vedením akreditovaného trenéra paměti Ing. Aleše
Procházky, trenéra paměti II. stupně ČSTPMJ. Pětihodinový seminář byl určen jak dětem, tak jejich
rodičům. Účastníci semináře se dozvěděli informace o tom, jak pracuje naše paměť, které paměťové techniky lze využít pro lepší zapamatování a

snadnější učení, jak si efektivně zapisovat
poznámky, aby se z nich dobře učilo. Témat bylo ještě daleko více, např. typologie
učení, myšlenkové mapy nebo příprava na
přijímací zkoušky. Seminář byl pozitivně
hodnocen.
Své matematické znalosti si žáci prověřili během Pythagoriády. Nejúspěšnějšími
řešiteli byly tři dívky z 5. třídy. Dne 23. 4.
proběhl první Školáček. Program je určený
budoucím prvňáčkům. Prostřednictvím
hravých aktivit se postupně připravují na
svou roli žáčka 1. třídy, seznamují se se
školním prostředím a poznávají své budoucí učitele.
Žáci 1. stupně se letos poprvé zúčastnili recitační soutěže v Novém Sedle. Naši malí recitátoři byli
úspěšní, obsadili 1., 2. a 3. místo. A nyní aktuality ze
sportu. 19. 4. se v Horním Slavkově konalo okrskové kolo ve volejbale. Dívky obsadily 2. místo, chlapci 4. místo. Dne 24. 4. se žáci 2. A a 2. B zúčastnili
okresního kola v minivolejbalu. Děti se umístily
na 7. místě. Dne 3. 5. proběhlo v DDM Sokolov
okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů.
Ti museli zvládnout hned několik disciplín: test z
pravidel silničního provozu, jízdu zručnosti, jízdu
podle pravidel silničního provozu na DDH a zásady
poskytování první pomoci. Naši žáci nakonec obsadili 6. a 10. místo.
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„Na podzim začneme s rekonstrukcí Dvorany a do dvou let by
měla být dokončena,“ říká místostarosta Lokte Petr Zahradníček
Jak je Loket připravený na letošní kulturní sezónu?
Na jednu stranu mě těší, že tu budeme mít opět
velmi bohatý program různých žánrů, a to nemluvím jen o amfiteátru a hradu, ale také o
knihovně, Malé scéně nebo třeba Galerii Café.
Takže je fajn, že důvodů, proč navštívit Loket, je
každým rokem čím dál více. Na druhou stranu
ten nevšední zájem o Loket přináší i řadu problémů, třeba s parkováním…
Parkování je téma, které rezonuje městem každoročně. Jak to bude letos?
To má více úhlů pohledu. Jedna věc jsou samotné akce – tady jsme připravili orientační mapu
na web s označením odstavných parkovacích
ploch, umístili směrovky i přímo do terénu a
pracujeme na další velké odstavné ploše u Finských domků, která by měla zachytit nával turistů při akcích typu Slavnosti purkrabího Půty
nebo Vinobraní. Druhou věcí je, že centrum
města je přeplněné i ve dnech, kdy tu žádné akce
nejsou. Tady musíme v průběhu června, kdy se
mění parkovací karty, zareagovat a ochránit zde
žijící obyvatele na úkor běžných návštěvníků.
Jinou cestu nevidím, protože současný stav v
centru už často balancuje na hranici dopravního
kolapsu. Dříve či později to stejně povede zřejmě
k uzavření náměstí s povolením jen pro zde trvale žijící občany, dopravní obsluhu a krátkodobé
parkování (s parkovacími hodinami za sklem)
pro Lokeťany, kteří sem vozí děti do školy, jsou
na úřad, policii nebo třeba k lékaři.
Není právě tohle zpracováno už v marketingové studii města, kterou si před časem nechalo
město Loket vypracovat?
Bohužel není, nebo respektive určité náznaky
tam jsou - jako, že bychom měli využít různé
plochy mimo centrum, ale… Ta studie je deset
let stará a parkování z ní nevyšlo jako vážný

lik zkonsolidovat finance města, že nemusíme na
dotaci čekat. Pustit se do Dvorany před šesti lety
by opravdu nebylo vůbec možné.
To je hospodaření města na tom tak dobře?
Je ve výborné kondici! Uvedu jednoduchý příklad… Jestliže banky nechtěly před deseti lety
městu poskytnout úvěr (na cokoliv), pak nyní
jim stačilo hospodaření města z posledních let,
aby nám poskytly stomilionový úvěr bez jakéhokoliv ručení majetkem. To přeci o něčem svědčí.
Neznamená to však, že bychom mohli nějak rozhazovat, naopak, je dobré rozpočet města držet
na uzdě.

problém. Tehdy byl problém, aby sem vůbec někdo přijel a parkování kapacitně bohatě stačilo.
Dnes nás ale ten návštěvnický boom předběhl a
dokonce jsem zaznamenal úplně opačné reakce,
které si další příval turistů nepřejí. Nakonec podobně se bouří třeba i obyvatelé Barcelony, ale
takhle daleko snad ještě nejsme. Snažíme se to
nějak vybalancovat, ale není to jednoduché a je
to hodně o toleranci.
Jak to vypadá s Dvoranou?
Věřím, že nic nestojí v cestě zveřejnění výběrového řízení, že v létě vybereme vítěze, na podzim
začneme s rekonstrukcí a do dvou let ji zprovozníme. Samozřejmě pokud se nám podaří sehnat
dotační prostředky, jenom dobře, ale vláda/nevláda od podzimu spouští „Restart“, program
určený také pro náš kraj, ale stále jen o tom mluví. Naštěstí se v uplynulých letech podařilo nato-

Manželé Vlasákovi oslavují
sedmdesátku, gratulujeme!
Když je někomu 70 let, je takové životní jubileum jistě důvodem k oslavě. U manželů Vlasákových je to důvod dvojnásobný, protože na přelomu
května a června slaví takové jubileum oba! Proto také došlo k malému neformálnímu setkání v naší městské knihovně, abychom oběma jubilantům
společně popřáli jak za město, tak za knihovnu, ale především osobně. Pan
doktor Vlasák je autorem celé řady přednášek z historie v městské knihovně a společně se svojí ženou pracují na systematickém utřídění navrácené
loketské sbírky na hradě. Vladimír a Eva Vlasákovi jsou také autory obsáhlé knižní publikace Dějiny města Lokte. Přejeme tedy manželům Vlasákovým hodně dalších úspěchů, zdraví a elánu i do další jejich činnosti. (red)
Popiska k foto: Manželům Vlasákovým popřáli k životnímu jubileu v
městské knihovně místostarosta Petr Zahradníček, vedoucí knihovny Kamila Bartůšková a emeritní tajemník úřadu Karel Horčička.

Foto: V. Kalný

Abych se zeptal také na aktuální téma, které se
hodně diskutovalo na sociální síti facebook.
Jak je to s „napojením“ loketských firem na
městský rozpočet?
Od roku 2015 si každý může na internetových
stránkách úřadu města zkontrolovat, za co každý
měsíc utrácíme v přehledu uhrazených faktur.
Trochu tak nerozumím smyslu dotazu jednoho z
občanů, který chtěl po nás zveřejnění všech faktur od roku 2010 a na základě toho vypracoval
jakýsi graf, který uváděl, kolik která loketská firma městu vyfakturovala. Za prvé vyfakturovaná
částka není samozřejmě zisk, za druhé to takto
zveřejněné bez příslušného komentáře vyvolává
zbytečné závistivé emoce a za třetí mi přijde logické, že město oslovuje především místní firmy
a ne Metrostav nebo Skansku (v nadsázce), už
kvůli případným reklamacím… Uvedu příklad
– už asi pět let postupně opravujeme třídy, kabinety a chodby v naší základní škole. Vystřídali se tam Služby Mass Luboše Stehlíka, Elesta
Patrika Stangara, stavební firmy pana Růžičky i
pana Radaušera. A všichni to udělali dobře. Měl
to snad dělat někdo z Hradce Králové? A co se
týká zveřejňování, vše je na internetu, jen si dát
tu práci a dohledat si to.
Rozhovor vedl Kristián Šujan
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Kamil Baránek byl oceněn hejtmankou Karlovarského kraje
V dubnu 2018 byl hejtmankou Karlovarského kraje Mgr. Janou Vildumetzovou oceněn
p. Kamil Baránek, bývalý pedagog ZUŠ Horní
Slavkov (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 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 letošním školním roce probíhala také soutěž
Základních uměleckých škol, dva žáci ZUŠ Horní Slavkov se probojovali do celostátních kol této
soutěže. Prvním je Matěj Rothbauer – fagotista,
který získal 1. místo ve své kategorii ve Hře na
fagot a také titul absolutního vítěze republikového kola soutěže, druhým je Oldřich Červenka,
který získal ve své kategorii taktéž perfektní první místo. Oběma žákům gratuluji k dosaženým
výsledkům a jejich pedagogům děkuji za přípravu na soutěž.
Na konci dubna proběhly dva velmi úspěšné

koncerty. První z nich se konal v rámci Slavností sv. Jiří – v kostele sv. Jiří vystoupil orchestr pod vedením Petra Hemmera z Musikschule
Laupheim. Následující den jsme uspořádali v
divadelním sále MěKS „Koncert orchestrů“, kde
zahrál již zmiňovaný orchestr společně s orchestrem ZUŠ band pod vedením Marka Rothbauera. Na podiu bylo v jednu chvíli cca 70 mladých
umělců, orchestr zahrál populární filmové melodie. Velice děkuji rodičům žáků, kteří ubytovali
naše německé přátele ve svých rodinách a umožnili tak realizaci výměnného pobytu obou škol.
V květnu 2018 proběhly dopolední koncerty
pro žáky MŠ a ZŠ Horní Slavkov, Loket a Sokolov, které navštívilo 670 dětí. Na koncertech se
představili žáci tanečního oboru ZUŠ, pěvecký
sbor ZUŠ Choir Melodie a orchestr ZUŠ band.
Školní rok se pomalu chýlí ke svému závěru,
v průběhu letních měsíců proběhne další etapa
rekonstrukce budovy Školní náměstí 214, žáci a
pedagogové budou tak díky vstřícnosti zřizovatele školy mít lepší zázemí.
Následující rok 2018/2019 přinese zcela nový
kurz „Malý muzikant“ pro děti ve věku od 1,5
do 4 let. Ukázková hodina tohoto kurzu se bude

konat v průběhu září 2018, kurz samotný poběží
od října 2018 v budově Školní náměstí 214. O
jednotlivých termínech podáme informaci v následujících zpravodajích města Horní Slavkov.
Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ
V červnu 2018 vás zveme na tyto akce ZUŠ:
5. 6. 2018 Závěrečný koncert žáků		
18.00 hod. Pluhův dům
6. 6. 2018 Závěrečný koncert žáků 		
18.00 hod. Městská knihovna Loket
11. 6. 2018 Absolventský koncert
18.30 hod. Pluhův dům
15. 6. 2018 Čtyři ruce na klavíru 		
17.30 hod. ZUŠ Loket
19. 6. 2018 Závěrečné představení PEV
16.00 hod. Pluhův dům
Informace o všech akcích najdete na webu školy
www.zushslavkov.cz

Čáry máry pod kočáry my ze školky čarujem,
aby slunce na obloze zazářilo lidem všem.
Čáry máry přejeme si dobrých lidí kolem dost,
aby jsme se mohli smát a žít každý den pro radost.
Čáry máry nebojte se a čarujte s námi taky, ať
společným dobrým srdcem zaženeme blesky
mraky.
Čáry máry nad soumraky, my věříme na zázraky! MŠ Loket přeje krásné prožívání kouzelného jara
MŠ Loket - přejeme prosluněné letní dny všem
a našim budoucím školákům, aby se jim ve
škole moc líbilo

„Děkuji, přátelé a čtenáři,“ říká Klára Rozsypalová
Milí čtenáři a přátelé knihovny, můj
čas v knihovně se
nachýlil, a proto
bych vám ráda poděkovala za přízeň,
podporu a spolupráci. Během 16 let,
kdy jsem zde pracovala, jsem se setkala s neobyčejně zajímavými
lidmi a získala mnoho přátel, se kterými nás
spojuje především zájem o literaturu a láska ke
knihám a knižní kultuře jako takové. Díky vám
a vašemu zájmu i potřebám jsem se naučila
spoustu nových dovedností, spojených s touto
profesí a neuvěřitelně si rozšířila obzory v ob-

lasti kulturní a informační. Zvlášť chci poděkovat všem učitelkám základní i mateřské školy v
Lokti, speciálně ještě učitelkám prvního stupně
a vychovatelkám družiny. Spolupráce s nimi
byla vždy perfektní, radostná a obohacující. Za
úzkou spolupráci, pomoc kdykoli a s čímkoli,
ochotu a laskavost pak děkuji Mgr. Janě Lieblové ze ZUŠ a Šárce Žižkové z hradu Loket, mám
vás holky v srdci a vím, že ještě není všem společným nápadům a činům konec! V neposlední
řadě patří poděkování i bývalé vedoucí knihovny paní Marcele Hadravové, která mě do loketské knihovny přijala, byla mou mentorkou a
motivovala mě k dalšímu studiu v oboru.
Svým kolegům, stávajícím i nově příchozím
ze srdce přeji, ať se jim daří dále zvelebovat

naši knihovnu, neskromně mohu říct, že jednu
z nejlepších v Karlovarském kraji a věřím, že se
v ní čtenáři budou stále cítit „jako doma“.
Neodchází se mi lehce ani radostně, ale člověk někdy musí udělat takové rozhodnutí, aby
si sám sebe mohl dál vážit. Jsem ráda, že bydlím v malém městě, kde budu „své“ čtenáře,
dětské i dospělé dále potkávat na ulici a třeba s
nimi rozmlouvat o knihách i jen tak, o životě.
Přeji všem krásné léto a nezapomeňte na cesty
přibalit knihu!
P.S. pro děti: Čtěte! Knihy jsou radost, poznání, odpočinek. Brána do světů kouzelných,
úleva od všedních starostí. A pamatujte! Kdo s
knihou usíná, noční můry nemívá ;-).
Klára Rozsypalová
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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 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!
26. 6. – 2. 9.
VÝSTAVA: Nejkrásnější české knihy
roku 2017
Výstava oceněných knih z prestižní soutěže
pořádané Památníkem národního písemnictví
České republiky. V soutěži Nejkrásnější české
knihy roku je hodnoceno grafické, ilustrační
a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých
tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok.
Ceny NKČR se udělují v sedmi kategoriích.
V každé kategorii jsou vyhlašována první tři
místa. Památník národního písemnictví a Uměleckoprůmyslové museum v Praze udělují navíc
cenu grafikovi do 30 let, Památník národního
písemnictví uděluje studentským pracím cenu
Arna Sáňky, svou cenu uděluje i Spolek českých
bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů. Výstava
se uskutečňuje za laskavé podpory Ministerstva
kultury České republiky. Vstup zdarma!
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

K N I H O V N Y

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.
5. 6. 8:15
Slavnostní ukončení projektu Knížka
pro prvňáčka 2018
Ve světě čtenářů slavnostně přivítáme letošní
prvňáčky a za jejich pilnou práci v projektu Už
jsem čtenář– knížka pro prvňáčka je odměníme
originální knížkou.
6. 6. 18:00
Závěrečný koncert žáků ZUŠ
Co se letos urodilo za talenty na ZUŠce? S kým
se možná brzy potkáme na českých nebo světových pódiích? Neopakovatelné chvíle při završení koncertní sezóny. Pravidelný koncert
pořádaný Sdružením rodičů a přátel Základní
umělecké školy Horní Slavkov/Loket. Vstup
zdarma!
12. 6. 10:00–12:00
Bookstart klub
Otevřený klub pro maminky s dětmi 1–3 roky.
16. 6. 13:00 – 17:00
Turnaj v prší pro děti i dospělé!
Tentokrát bez omezení věku! Po testovacím turnaji v únoru přichází první otevřené klání v karetní hře, kterou umí opravdu každý! Není zápisné a není se třeba hlásit dopředu. Vyrušování
hráčů přísně zakázáno! Bude vyhrazena herní
zóna, kam budou mít přístup pouze právě hrající
hráči. Pouze pro zkušené a samostatné karetníky, kteří nepotřebují nápovědu! Jste-li hrdí na to,
že váš Jiříček umí rozeznat červené od zelených,
ale ještě trochu plave v tom, co je sedmička a co
osmička, takže je třeba rodičovského týmu, aby
mu pomáhal … přiveďte jej raději nejprve na
pár herních odpolední, kde trochu potrénuje hru. Pravidla, ceny a další informace budou
zveřejněny 6. 6. v 6 večer na webu a facebooku
knihovny.
19. 6. 17:00
Úvod do Bible: Desatero III
Druhá deska Dekalogu z Tóry a její podivuhodné inspirace pro mezilidské vztahy. Přednáška
biblisty Tomáše Kábrta. Vstup zdarma!

N A

Č E R V E N

22. 6. 18:30
Velká večerníčková slavnost
Milí fanoušci večerníčků a pohádek, zveme vás
na Velkou večerníčkovou slavnost, tentokrát na
hradby pod hotelem Florián!
- Vyhlásíme nejpilnější čtenáře a udělíme titul
„Čtenář roku 2018“.
- Divadlo Damúza vám zahraje veselou pohádku
Co chce Jepice - poetickou loutkovou inscenaci
o krátkém, ale velmi pestrém životě jedné jepice.
Jepice Gréta je všem jen pro smích a pak ji ještě
ke všemu bouře odfoukne daleko od domova.
Na cestě zpátky se díky své odvaze naučí spoustu věcí a dokonce i zachrání život. Pochopí, že
nezáleží na tom, kolik máme času, ale jenom na
tom, kolik máme lásky. Přijďte se podívat, co vše
se dá stihnout za jediný den.
- Hudba Levoruký Eda a Kujme Pikle band:
„Bylo nebylo, ale vlastně už dnes nikdo neví,
jak to tenkrát bylo. Důležité bylo, že se něco
kulo. A kulo se to tak dobře, že se Kujme ujme.
A ujmulo se ne, že ne. Ono se přímo nejdřív
nějak nechtělo, ale neboť daně se vybrat muselo, tak se to celé konalo. A pro děti se jako hráti
chtělo, ale hlavní bylo, že se urvat z královské
pokladny mělo... konec pohádky naživo, je to viděti nejlépe, co vy pro to udělati, HOLOTO !!!“
- Obvyklé i fungl nové dílničky, včetně oblíbeného foukání triček (zájemci, vezmete si s sebou)
23. 6. 14:00 – 17:00
Steampunk šperky s Eliškou Failovou
Dílna výroby šperků z papíru ve stylu steampunk s výtvarnicí Eliškou Failovou. Pro děti
i dospělé. Pracovní oděv a obuv s sebou. Pořad
se uskutečňuje za laskavé podpory Ministerstva
kultury České republiky. Vstup zdarma!
27. 6. 15:30
Vernisáž výstavy Lesy kolem nás
Srdečně zveme tvůrce i veřejnost na zahájení
výstavy, kde budou oceněna nejzdařilejší dílka
místního kola soutěže Lesy kolem nás. 9. ročník
opět vyhlásila Krajská knihovna v Karlových
Varech ve spolupráci s Lesy České republiky.
Děti letos tvořily výtvarné práce na téma „Příroda Karlovarska na poštovních známkách“. Výstavu si můžete prohlédnout v dětském oddělení
Městské knihovny Loket do konce prázdnin.
Vaše knihovna

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

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

Otevírací doba 1. 7. – 31. 8.:
Pondělí zavřeno
Úterý
zavřeno
Středa 10–12 13-17
Čtvrtek 10–12 13-17
Pátek
zavřeno
So, Ne 10–12 13–17

Adresa:
TGM 1/69
357 33 Loket
Telefon: 352 684 229
E-mail: knihovna@mkloket.cz
Web: www.mkloket.cz
Facebook: facebook.com/mkloket
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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

OSLAVY 70 LET ZALOŽENÍ FK BANÍK SOKOLOV
SOBOTA 16. ČERVNA 2018
SPORTOVNÍ AREÁL BANÍK
Boženy Němcové 1780, Sokolov

ODPOLEDN

E PLN

OD 15:00 D É ZÁBAVY!
O 21:30

EXHIBIČNÍ FOTBALOVÁ UTKÁNÍ
Těšte se na Petra Jiráčka, Františka Dřížďala,
Pavla Horvátha a další osobnosti na zeleném pažitu!

ORIGINÁLNÍ ZÁBAVNÉ ATRAKCE
Bungee Running, trenažér F1, čtyřtrampolína, skákací
hrad se skluzavkami, fotobudka, malování na obličej

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
Vystoupení taneční skupiny GLAMOUR, DRUM BAND
Františka Zemana, ocenění významných osobností
sokolovského fotbalu

20:00

KRÁLOVNA ČESKÝCH
QUEEN REVIVALŮ
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