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Hasiči v Lokti slaví 150 let!

Foto: Michaela Kropáčková
Zatímco celá republika slaví v letošním roce
100 let od vzniku Československa, naši loketští
hasiči si k tomu mohou připočíst ještě dalších
50 let. V roce 1868 se totiž na výzvu tehdejšího
starosty Andrease Georga Matchaka přihlásila
řada občanů Lokte, aby koncem června byla
ustanovena valná hromada místního hasičského spolku. Odstartovala tak éra jistého patriotismu, hrdosti a sounáležitosti s městem, která
trvá dodnes. V současnosti má SDH Loket 29
členů (a tři registrované děti do 4 let) a je neodmyslitelnou součástí součinnosti města a inte-

grovaného záchranného systému při požárech,
povodních, nehodách všeho druhu a pomáhá
při organizaci nejrůznějších akcí města. Za vše,
co hasiči pro město Loket dělají, jim patří velký obdiv a poděkování. Také proto jsme rádi,
že budeme moci 150leté jubileum SDH Loket
oslavit společně s vámi. V sobotu 15. září se
uskuteční vedle amfiteátru velká oslava, které
se zúčastní i spřátelené hasičské sbory (přijedou například i hasiči z partnerského Illertissenu) a k vidění bude historická hasičská technika, zásahy ve vodě, boj s ohněm, vyprošťování

Loketské listy vyjdou až zhruba v polovině října,
UPOZORNĚNÍ
protože chceme v Loketských listech informovat
Vážení čtenáři,
vzhledem k tomu, že 5.-6. října jsou komu- i o výsledku komunálních voleb v Lokti, včetně
nální volby, dovolujeme si upozornit, že říjnové jmenného seznamu zvolených zastupitelů. Na uzá-

a spousta dalších doprovodných akcí, včetně
muziky a atrakcí pro děti. Program začne už
v 10 hodin a v průběhu odpoledne dojde i na
předání pamětních listů zasloužilým členům
sboru. Na celý program akce 150 let SDH Loket
si vás dovoluje pozvat starosta města Zdeněk
Bednář a velitel dobrovolných hasičů Antonín
Kozel ml. Pro Lokeťany (na občanku) pak pořadatel večerního trojkoncertu MIG 21, Lenny
a Jakuba Děkana připravil speciální bonus –
50% slevu na vstupném.
Petr Zahradníček, místostarosta

věrce pro běžné příspěvky se nic nemění, jen bude
rezervována plocha pro informaci z voleb, která
bude doplněna ihned po oznámení výsledků.

Děkujeme za pochopení, redakce LL
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Středověké slavnosti Purkrabího
Půty navštívilo 7 tisíc lidí
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h r a d

L o k e t

21. září, 20:00 
Root black metal / Brno /
V.A.R metal thrash / Liberec

140 Kč

22. září, 20:00 
Jiří Schelinger Memory band
+ Petr Kalandra Memory Band

110 Kč

22. září, 9:30–16:00
Běh na hrad – LOKET
23. září, 20:00–22:00
Psí kůže - divadelní představení studia D3
Karlovy Vary
12 . října, 20:00 
Esazlesa emo-hardcore / Cheb
+ Kalle alternative / Tábor

110 Kč

3. listopadu, 20:00 
110 Kč
Rituál The Doors revival Other Voices+Led
Zeppelin Souther
Při středověkých slavnostech Purkrabího Půty v srpnu musel být opět uzavřen vjezd vozidel
na náměstí. Jak vidno ze snímku, oprávněně, protože letní slavnosti navštívilo o víkendu více
než 7 tisíc návštěvníků. Bohužel poněkud stranou zůstal zájem o středověké vojenské ležení
u amfiteátru. Příště je na zváženou, zda-li nepřesunout stánky z náměstí právě do areálu amfiteátru podobně, jako je tomu například při Vinobraní.

Malá scéna přes léto bavila

10. listopadu, 20:00 
110 Kč
Kurtizány z 25. Avenue +Ovčie Kiahne
5. - 6. října
12. ročník Vinobraní Loket
8. - 9. prosince
Vánoční trhy

sepsal Roman Kvak

Dvakrát z Malé scény o prázdninách… Na prvním snímku je mládežnická dechovka z německého Harzu, která si své vystoupení domluvila mimo plánované termíny o víkendech netradičně na
čtvrtek. Na druhé fotografii je exotický folklorní soubor IYASA ze Zimbabwe, který zaujal temperamentem, tancem i muzikou. 
(red)

Kouzlo studené vody – otužování
Letní sezona pomalu končí a začínáme se připravovat na chladné zimní období. Možná začínáte
přemýšlet o tom, jak posílit svou imunitu, jak se vyhnout chřipce, rýmě… jiným nemocem.
Možná vás napadlo zkusit to s otužováním. Pak ale vyvstává otázka, jak na to? Kde, jak získat
informace? Proč si o tom něco nepřečíst? Trpíte bolestmi zad, kolen, kyčlí, kloubů…? Bolestmi
hlavy, migrénami? Chcete se vyhnout nepříjemným nachlazením, rýmám, chřipkám, angínám?
Ano? V tom případě potřebujete silnou imunitu. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak posílit
naši obranyschopnost, je otužování.
Rádi bychom vás proto tedy pozvali na besedu, která se uskuteční 13. září od 16 hodin v knihovně v Novém Sedle a ve stejný den, tedy 13. září, od 18 hodiny v Hospůdce U Gardnera v Zahradní ulici v Lokti. Přijďte, těšíme se na vás.
Za Karlovarský otužilecký klub Václav Samberger

Takhle to vypadalo při jednom z tradičně nejnavštěvovanějších koncertů Divokého Billa
v Lokti 13. července. Skvělé počasí, skvělá
muzika a takřka 5 tisíc diváků!(red)

Hospoda U Radnice Loket

Fallen Angels rock-punk / Chodov
16. listopadu 19:30
VSTUP DOBROVOLNÝ
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Bilanční rozhovor se starostou Zdeňkem Bednářem:
„Město je ve skvělé finanční kondici.“
Čeho si nejvíce ceníte, z toho, co se Vám v uplynulém volebním období podařilo?
Těch věcí je celá řada… Hospodaření města držíme ve skvělé kondici, investujeme nemalé prostředky do oprav komunikací, kanalizace i chodníků. Opravili jsme most na „Ostrov“ v Zahradní,
který byl v havarijním stavu, a obnovili sportoviště za lávkou u loděnice. V současnosti dokončujeme rozsáhlou opravu podlahy v tělocvičně.
Podařilo se po etapách zrenovovat základní školu,
mateřské školky, zateplili jsme dům s pečovatelskou službou, vyřešili problém lékárny a otevřeli
další ordinaci praktických lékařů ve Sportovce.
Hrad, který spravuje město, funguje tak, že si na
svůj běžný provoz v pohodě vydělá a je jasně nejnavštěvovanější památkou v kraji. Hospodaření
lesů potvrzuje dlouhodobě oprávněnost našich
změn v jejich vedení. Dřevovýroba se přesunuje
do areálu v Revoluční, začne se opravovat Supí
potok a konečně budovat sběrný dvůr. Stejně tak
nám hospodaření města umožňuje pustit se do
celkové rekonstrukce Dvorany, ale mám radost
i s dílčích maličkostí, jako jsou nejrůznější akce
– třeba rozsvěcení vánočního stromu, Silvestr
v amfiteátru, Novoroční běh, Goethovské putování nebo setkání hasičů, kde se potkávám s řadou
Lokeťáků, kteří jsou na své město náležitě pyšní.
To samozřejmě potěší…
A co se pro změnu nepodařilo?
Samozřejmě, že město je živý organismus a ne
vždy se podaří rychle a efektivně zareagovat na
jeho potřeby. Tak třeba musíme dořešit problémy
s parkováním ve městě a to nejenom při akcích.
Velmi mě mrzí postoj státu v tolik vyzdvihovaném programu Re:start – naše skoro dvouletá
snaha o dotaci na obnovu nevýrobních brownfieldů (v našem případě Dvorany) spadla nakonec
pod stůl, protože jsme zachraňovali havarijní stav
střechy a sejmuli památkově chráněné stropy. Dle

ministerstva pro místní rozvoj jsme zřejmě měli
radši nechat ten barák spadnout, pak by to bylo
pro úředníky jednodušší… Jestli je tohle příklad
toho, jak se má stát řídit jako firma, pak tomu
vážně nerozumím. Na druhou stranu si cením
toho, že město nebo hrad a lesy využívají v hojné
míře jiných různých dotačních možností. Ať už to
je třeba z MK ČR v rámci programu regenerace
městské památkové reservace (oprava havarijního stavu střechy a sejmutí památkově chráněných
stropů na Dvoraně) nebo prostřednictvím MAS
Sokolov na parkoviště v Nádražní, ale třeba také
krajské dotace směřující na hrad, či do knihovny.
Stejně tak si cením, že se nám podařilo využít i další dotace, např. z operačního programu životního
prostředí na opěrnou zeď u základní školy, dotaci
z ROP Severozápad na chodník a veřejné osvětlení
k Finským domkům a na revitalizaci hřbitova.
V jakém stavu tedy město na konci volebního

období je?
Domnívám se, že ve skvělé finanční kondici
a ve stavu, za který se rozhodně nemusíme stydět. Navíc to není tak, že „po nás potopa“. Čeká
nás zásadní investice spojená s rekonstrukcí již
zmíněné Dvorany. Jsou připraveny programy: 2.
etapa parkoviště v Nádražní (od pneuservisu k nádraží) a 3. etapa parkoviště na ploše za kolejemi
v místě zbořeného železničního depa. Dále to je
projekt na bezbariérové propojení ulic Sportovní
se Sokolovskou. V dalším volebním období bude
nutné vybudovat kanalizaci a opravit komunikace
v Tovární a Revoluční, a také v lokalitě Finských
domků. V současnosti se zpracovává studie revitalizace sídliště v Mírové a podobná studie řeší
i volnočasové centrum v lokalitě Nad hájovnou.
Nejdůležitější ale je, že se to všechno dá při dobře
nastaveném hospodaření města zvládnout. (red)

Loketské listy už nebude připravovat Kristián Šujan
Městský zpravodaj připravuji pravidelně od ledna
2012. Po dlouhých téměř
sedmi letech jsem se rozhodl ukončit svou činnost
v redakční radě Loketských
listů a předat štafetu tvorby
městského zpravodaje zase
někomu jinému. Možná to
stihneme už po volbách, možná až ke konci roku,
uvidíme. Příčinou konce mého působení je vedle
dokončování doktorského studia a pracovní vytíženosti v Ústeckém kraji taktéž fakt, že už nebudu
kandidovat v nadcházejících komunálních volbách do zastupitelstva. Čas trávený v mém domorodém městě se tak opět o něco zkrátí...
Pokud si mě noví zastupitelé v redakční radě
přesto budou chtít ponechat, rád jim vypomůžu,

už ale pouze jako nezávislý pozorovatel a odborník, nikoliv jako aktivní redaktor/editor. Tomu,
kdo po mně převezme Loketské listy přeji, aby
dokázal nashromáždit za měsíc dostatečné množství čtivých příspěvků a třeba se i pokusil inovovat
„stránkologii“ tohoto oblíbeného tištěného média.
Od doby mého působení v redakční radě se Listy
markantně změnily: z klasického papíru s černobílým tiskem jsme přešli do plnobarevného provedení na křídě. Z obsahového hlediska se v minulosti osvědčily pravidelné rozhovory se zastupiteli,
ale také polemiky či fotočlánky... na to vše se dá
navázat a ještě vypilovat. Vyžaduje to však maximální míru zájmu o naše město, myšlenkovou
nezávislost, síť kontaktů a časovou flexibilitu.
Přestože se mnohým zdá rozsah Listů malý, opakuji, že s novým zastupitelstvem určitě může přijít
i v tomto ohledu změna.

Některými kolegy ze zastupitelstva mi bylo vyčítáno, že jsem současně zastupitel a redaktor.
Mohu s klidným svědomím říci, že jsem tohoto
postavení nikdy nezneužil, a nikdo z vedení města na mě nikdy netlačil, abych to či ono (ne)uveřejnil. Pokud byl v Listech prostor, vždy se v nich
všechny příspěvky objevily. Šlo mi vždy o to, aby
Listy byly co možná nejvíce loketské, aby se v nich
neobjevovaly recepty na štrůdl nebo informace
o akcích třeba z Chebu, jak tomu bylo před mým
nástupem. Chapadýlko a vztah k našemu městu si
i nadále ponechám, a to formou trvalého bydliště a členství ve správní radě Hradu Loket, pokud
mě noví zastupitelé neodvolají. Ovšem neplačte, přátelé, kritici, voliči, zhrzené milenky... já se
v budoucnu určitě ještě vrátím... a rád budu vaším
starostou. Mám vás rád, vy uličníci!
Mgr. Kristián Šujan, Domorodci.cz
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Srpnový koncert Harlej a dalších skupin pohledem
čtenáře Jaroslava Jandy

v o l b y

V Lokti se zaregistrovalo
11 kandidátních listin
Registrační úřad v Lokti zaregistroval pro Loket 11 kandidátních listin. Byla vylosována jejich čísla na volebním lístku:
1. LOPATA, LOketští PAtrioti a TAtínkové
2. ODS
3. NAŠE MĚSTO@LOKET.CZ
4. ANO 2011
5. Strana zelených
6. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
7. ČSSD
8. NEZÁVISLÍ
9. Konzervativní strana
10. Sdružení TOP 09 a nezávislých kandidátů
11. Česká pirátská strana
sepsala: Ivana Horáčková

v ý r o č í
Dne 9. srpna 2018 oslavili manželé Klaus
a Krista Winterovi výročí 50 let společného
života. Moc jim gratulujeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví a štěstí!
syn Robert s rodinou
a dcera Dorisa s rodinou.

Kurz Malý muzikant pro děti 1,5 – 4 roky
začne v ZUŠ v září 2018

Od září 2018 bude v ZUŠ otevřen kurz „Malý
muzikant“ pro děti ve věku 1,5 – 4 roky. Jde o hudební výchovu pro nejmenší děti s originálními
písničkami, hrou s rytmem, zpíváním, tancováním, muzikoterapeutickými aktivitami, hrou
na nástroje a hlavně spoustou zábavy. Ukázkové
lekce pro zájemce o tento kurz proběhnou 10.
září v budově ZUŠ v Lokti (Sportovní 562) a 19.
září v budově ZUŠ Horní Slavkov (Školní náměstí
214). Ukázkové lekce jsou pro zájemce pochopitelně zdarma, v případě dotazů pište na email karlovarsko@malymuzikant.cz.
Druhou novinkou je, že v nadcházejícím škol-

ním roce nově otevíráme v Horním Slavkově studijní zaměření Keramika. Výuka bude probíhat ve
výtvarném ateliéru ZUŠ v budově Školní náměstí
č.p. 214, přihlášky můžete podávat na webu www.
izus.cz.
A do třetice - od září bude také probíhat výuka
v nové pobočce ZUŠ v Krásně (Radniční 262 –
budova bývalé Mateřské školy), otevřen bude prozatím výtvarný a hudební obor, zápis žáků proběhne v polovině měsíce září 2018.
Bc. Jan Zapf dipl. um., ředitel ZUŠ

INZERUJTE

V LOKETSKÝCH LISTECH
t: 739 544 446
e: kalabova@mediaas.cz

Celý příspěvek najdete na webu www.loket.cz.

Omezení autobusové dopravy v Lokti
IDOK

Autobusy Karlovy Vary,a.s. www.autobusy-kv.cz infotelefon AKV24 353 613 613
Platí od 3.9.2018 do 4.10.2018
VÝLUKOVÝ

481620 Loket-Loket

Přepravu zajišt’uje : Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, Karlovy Vary, Sokolov, tel.702178654
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jede v pracovních dnech
42
nejede od 29.10.2018 do 30.10.2018
spoj je obsluhován nízkokapacitním autobusem
N
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené Autobusy Karlovy Vary, a.s.Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince.
Na lince je poskytována komerční sleva pro držitele Čipové karty AKV(www.autobusy-kv.cz)

spoj příslušnou zastávkou projíždí

Z důvodu uzavírky křižovatky ul. ČSA, T. G.
Masaryka, Rooseveltova a Nádražní ve dnech
3. září až 4. října 2018 budou platit objížďkové
jízdní řády na linkách naší společnosti 411 440,
481 600, 481 620, 481 720 a 481 810. Na těchto
linkách nebudou obsluhovány zastávky Loket,
Epiag; Loket, Sokolovna a Loket, rozc. Goe-

the. Zastávka Loket, žel. st. bude přemístěna Bednářem je dohodnuto povolení vjet po dobu
ve směru Loket, Finské domky na křižovatku uzavírky touto linkou až na náměstí z důvodu
ulic Lužná x Nádražní. Ve směru do Lokte bude dojíždějících žáků do školy.
zastávka Loket, žel. st. přemístěna do ulice LužBc. Jan Mannert,
ná. Linka 481 620 bude po dobu uzavírky zaVedoucí dopravního útvaru
čínat v zastávce Loket, žel. st., dále pojede přes
společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Loket, sídliště a Loket. Se starostou města p.
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NAŠE MĚSTO @ LOKET. CZ

Sdružení nezávislých kandidátů pro komunální volby v Lokti
Loket je náš společný domov

KDO JSME?
Sdružení aktivních obyvatel, kteří zde žijí spoustu let. Pro řadu z nás je Loket rodným městem. Toto město jsme si vybrali jako místo pro život především pro
jeho malebnost, genius loci, bezpečí pro naše děti, krásnou přírodu a kulturní vyžití. Velmi pozitivně vnímáme, jak se město postupně mění z plácku zarostlého
pýrem na kvetoucí louku. Těší nás pohled na opravený hrad, městské domy, upravený park, nové lesní stezky i květinovou výzdobu. Máme radost z toho, že
město je zase živé, fungují zde restaurace, kavárna, knihovna i kulturní akce. Všechny tyto změny dělají Loket zajímavým také pro jeho návštěvníky. Přitahují
zájem turistů z Čech i zahraničí. Máme důvod být hrdí na to, že zde žijeme. Co nás však znepokojuje, je pocit, že v posledních letech potřeby „domorodců“
ustupují komerčním aktivitám, cíleným převážně na turisty a návštěvníky kulturních akcí. Některá opatření a změny jsou tvořeny poněkud hekticky, za pochodu.
Chybí nám smysluplná koncepce rozvoje města a kultury, která by zohledňovala názory a představy běžných občanů Lokte. Rádi bychom se aktivně podíleli
na dalším rozvoji města a našli cestu k rovnováze mezi spokojeným životem místních obyvatel a naplnění očekávání příležitostných návštěvníků města.
NAŠI KANDIDÁTI
Klára Rozsypalová, Jan Smolík, Šárka Winterová, Marie Klášterková, Mgr. Albín Očkay, Ludmila Tauschová, Petr Basl, Martin Jůza, Štěpán Mosler,
Michal Brindza, Tomáš März, Blanka Kurčíková, Michal Pospíšilík, Šimon Osvald
NAŠE PRIORITY
•
•
•
•
•
•

Dvorana jako kulturní a informační centrum
ve správě města
Funkční řešení parkování v Lokti s ohledem
na obyvatele města
Dokončení rekonstrukce ulic okrajových částí
města (Tovární, Revoluční ad.)
Obnova stávajících a výstavba nových dětských
hřišť, workout parku a odpočinkových zón nejen
v centru města
Zajištění technických služeb městskou organizací
Včasná a transparentní informovanost občanů
o záměrech města s možností jejich vyjádření

•
•
•
•
•

Komunikace s občany s využitím moderních
informačních technologií a sociálních sítí
Nastavení jednotných pravidel pro výběrová
řízení na významné pozice v organizacích zřizovaných a vlastněných městem a na městském úřadě
Aktivní podpora vzdělávání a volnočasových aktivit seniorů 60+
Podpora alternativních kulturních akcí a programů pro děti i dospělé
Spolupráce se všemi typy škol, spolky a organizacemi ve městě

V nastávajícím předvolebním období se vás budeme snažit co nejvíce seznámit s našimi představami. Brzy zveřejníme kompletní znění programu. Je
čas pro diskusi a tříbení myšlenek, co je pro naše město a život zdejších obyvatel nejpodstatnější. Pokud s námi budete sdílet stejné názory, přijďte
naše sdružení NAŠE MĚSTO @ LOKET.CZ podpořit do volební místnosti. Zásadní věci lze ovlivnit jen společným rozhodnutím a spojenými silami.
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LOKET - HLAVNÍ TÉMATA PIRÁTŮ V NAŠEM MĚSTĚ
TRANSPARENTNOST

• pro nás neznamená pouze veřejné
zakázky a hospodaření našeho města,
ale
také
otevřenou
komunikaci
s občany města
• možnost občanů podílet se na jeho
rozvoji
• kvalitní informovanost občanů o tom,
co se v našem městě děje
• otevřené poptávání žádaných
služeb u všech možných dodavatelů

LOKET NENÍ JEN HISTORICKÉ
CENTRUM

• uvědomujeme si, že většina obyvatel
Lokte žije mimo historické centrum
města
• chceme respektovat občany ze všech
částí Lokte včetně Údolí, Nadlesí
a Dvorů
• všem obyvatelům se musí dostávat
stejných možností, a to jak z hlediska
rozvoje města, tak i možnosti podílet
se na řízení měst

PODPORA MÍSTNÍCH AKTIVIT

• podpora ze strany vedení města
pro každého, kdo má zájem zlepšovat
život v našem městě, a to bez ohledu na
to, ke které zájmové skupině patří

• podpora aktivit zaměřených na
volný čas dětí, dospělých i seniorů
• podpora nekomerčních kulturních
akcí

PEČLIVÁ PŘÍPRAVA INVESTIC

• realizaci investičních akcí musí
předcházet kvalitní příprava, ke které
budou mít možnost se vyjádřit jak
občané města, tak i odborníci, kteří
dané problematice rozumí
• město má mít připravené kvalitní
projekty, které může v případě finančních prostředků realizovat

ZELENÉ MĚSTO

• zlepšování životního prostředí
ve městě a okolí
• kvalitní péče o zeleň, údržba města
a nakládání s odpady

KDE NÁS NAJDETE?
www.loket.piratikvk.cz
facebook.com/pirati.loket

AKCE NA PODPORU PIRÁTŮ LOKET
So 8. září - 11:00 - debata Ivana Bartoše
s občany - loketské náměstí
So 15. září - 20:00 - Hadem pro mého
munga + Blahobeat - Hospoda u Radnice
Pá 28. září - 20:00 - Red Hot Chilli
Peppers Californication Tribute - Hospoda u Radnice
PIR

ÁT I LOKE

T

Uvědomujeme si, že naše město
není unikátní jen svou historií,
ale také svou polohou a přírodou.
Nepovažujeme toto za samozřejmost,
ale za dědictví, o které je nutné
s úctou pečovat, abychom mohli
město předat dalším pokračovatelům
v lepším stavu, a to po všech
stránkách.

KANDIDÁTI PIRÁTSKÉ STRANY V LOKTI
1. Ing. Mgr. Petr Adamec (37 let) - a k tomu mám na starosti místní

Loket je nejkrásnější město, co
znám, nesmí se však stát pouze
městem turistů. Stále to musí být
město, kde budou lidé rádi žít,
potkávat se,
společně se bavit, spolupracovat
a ne jen přespávat. Město, kde
slušnost a otevřené jednání
nebudou jen prázdná slova a kde
běžný občan bude rovnoprávným
partnerem vedení našeho města.
2. Roman Kvak (43 let) - Pracuji na
loketském hradě jako údržbář

kulturní činnost. Jsem otcem
dvou kluků, na kterých mi záleží,
a chci udělat něco pro jejich
budoucnost. Z hlediska funkce
města je pro mne důležitá transparentnost
a
komunikace
s občany.
3. Mgr. Vítězslav Adamec, DiS. (27 let) -

V Lokti žiji od narození a po
studiích v Praze a Plzni jsem se
domů opět vrátil. Rád bych, aby
naše město bylo vstřícnější pro
mladé lidi i seniory, pořádalo se

více komunitních akcí, a aby
propagace města byla vedena na
profesionální úrovni. Neměli
bychom zapomenout ani na
sociálně slabší spoluobčany,
kterým by měla být nabídnuta
pomocná ruka.
4. Mgr. Filip Prekop (35 let) - archeolog, propagátor kulturního dědictví českého pohraničí, obyvatel
historického jádra města Lokte.
Mou motivací ke kandidatuře je
obrana trvale žijících obyvatel
města Lokte a jejich potřeb před

masovým turismem, stejně jako
obrana zděděného hmotného
dědictví města pro další generace.
5. Mgr. Dagmar Krejčí (45 let) - Celý
život bydlím v Lokti a doufám,
že se to nezmění. Rozhodla jsem
se spolupracovat a podpořit lidi,
kteří mají jasnou představu jak
vést město a sdílet s nimi názory
a nápady tak, abychom se nemuseli stydět před vlastními dětmi
a lidmi, kteří přijdou po nás.
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Loket se pyšní novým železničním nádražím
Symbolický klíč od loketského nádraží předal starostovi města Zdeňku Bednářovi náměstek generálního ředitele SŽDC pro správu majetku Tomáš Drmola. Správa železniční dopravní cesty
zrenovovala nádražní budovu v celkovém nákladu 5,3 milionu Kč a kromě nového „kabátu“ zde
sídlí třeba i místní junáci. Počítá se také s dalším využitím budovy jako zázemí pro chystané
parkoviště, které by se mělo v nejbližší době vybudovat v těsném sousedství nádraží. Průměrná
frekvence denní přepravy v Lokti je 280 cestujících.
(red)

Stotisící návštěvník přišel na hrad o týden dřív než vloni
Sezóna roku 2018 je na hradě Lokti zase velmi
úspěšná, návštěvnost hradu je zatím na vyšších
číslech než v roce 2017! Vloni jsme uvítali stotisícího turistu 29. 8. 2017, letos již 23. 8. 2018!
Stotisícím návštěvníkem hradu Loket za rok
2018 se stala mladá rodina ze Stříbra: pan Petr
Sásik s manželkou Veronikou, jedenáctiletou
Adriankou s její dvouletou sestřičkou Arletkou
si zakoupili vstupenku a prošli hradní branou ve
14.29 hod. dne 23. 8. 2018.
Jubilejní návštěvníky na Lokti vřele uvítal ředitel hradu Loket pan Václav Lojín a předal rodině
pana Petra Sásika glejt hradního pána, napsaný ve
středověkém stylu a přednesený průvodcem panem Mgr. Radkem Šmídem. Tento glejt s hradní
pečetí opravňuje jeho držitele k návštěvě hradu
Loket zdarma během let 2018 i 2019, včetně doby
konání výročních trhů, jako jsou Vánoční jarmark, Středověké slavnosti s rytířskými kláními
či říjnové Vinobraní.
Držitelům stotisící vstupenky, rodině Sásikových, gratulovali a předali dárek spolu s ředitelem
hradu Loket panem Václavem Lojínem také vedoucí průvodců paní Mgr. Naděžda Koláříková,
průvodci Miloslav Švec a Jakub Jan Kosohorský.
Naši jubilanti Sásikovi ze Stříbra obdrželi na památku balíček s velkou soškou skřítka Gottsteina, který nosí štěstí, knihu „Loket v době života
a vlády Karla IV.“ s autorským podpisem historika PhDr. Vladimíra Vlasáka, od téhož autora brožuru o Anežce České a jejím působení v Lokti;
děti se potěší brožurou Letem Karlovým světem
s kvízy, rodiče jistě ohodnotí likérku-placatici
s erbem Lokte a další drobné upomínky na hrad
Loket. Manželé Sásikovi navštívili hrad Loket
již nejméně počtvrté, je to jejich oblíbený hrad,
rádi se sem vracejí a vždy objevují nové předměty v expozicích. Hrad Loket navštívili s již dvěma
dcerkami, starší Adrianka zde byla s rodiči již

podruhé, malá Arletka poprvé. Sásikovi vedou
své děti k poznávání naší historie a k objevování krás naší země. Nejvíce pana Petra Sásika na
Lokti baví výstup na hradní věž, kde oceňuje výhled do kraje, zvláště dnes za krásného slunného
počasí stál výhled zato! S dvouletou Arletkou prý
94 schodů zvládli bravurně! Paní Veroniku Sásikovou a její starší dceru Adrianu zaujaly nejvíce
expozice historického porcelánu. Adrianka se
ale také vůbec nebála v děsivé expozici útrpného
práva a moc si to v mučírně prý užila! Rodina
Sásikových v čele s panem Petrem popřála hradu
Loket a všem hradníkům mnoho úspěchů a stotisícího návštěvníka prý vícekrát do roka!
Hrad Loket slaví tedy další z velmi úspěšných
roků, a to jsou před námi teprve ještě dvě velké
akce:
6. 10. a 7. 10. 2018 se již tradičně koná Vinobra-

ní na hradě Lokti s našimi přáteli vinaři a cimbálovkou z Moravy.
Také se těšíme na jedinečné Vánoční trhy na
hradě Lokti v době adventu - 8. a 9. 12. 2018.
Významné číslo 100 000 návštěvníků na hradě
Loket“ tedy letos opravdu hodně vysoko překročíme! Srdečně vás zveme k návštěvě kouzelného
a magického hradu Loket! Městský hrad Loket
můžete navštívit denně, včetně svátků, a to do
konce srpna od 9.00 do 18.00 (zavírací hodina je
v 18.30 hod.), od září od 9.00 hod. do 16.30 hod.
(zavírací hodina je v 17.00), od listopadu pak od
9.00 do 15.30 (zavírací hodina je v zimě v 16.00).
Přijďte si prohlédnout po létech opět zpřístupněné části hradu a nově vystavované zajímavé
exponáty!
vedoucí průvodců hradu Loket
Mgr. Naděžda Koláříková
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KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE
I SKLENICE S NÁPISY PIVOVARŮ.
Sbírky i jednotlivé
kusy.
Dále pak pivní cedule
a předválečné papírové
tácky.

• MěKS Horní Slavkov
• pro začátečníky i pokročilé
• říjen 2018 - květen 2019
• 60 vyučovacích hodin (hodina 45 min.)
• cena kurzu 2.600 - 2.800 Kč
(podle počtu zájemců)

KURZ POVEDE
p. Helena Baránková

Děkuji za nabídky

TEL.: 732 170 454,

KURZY NĚMECKÉHO JAZYKA

SBĚRATEL

PŘIHLÁŠKY
na tel. čísle 725 318 696 nebo 352 678 216
pouze večer • omezený počet míst
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M Ě S T S K É

K N I H O V N Y

Na akcích bude pořizována dokumentace, která
může být zveřejněna na facebooku a webových
stránkách knihovny.

Mobilní půjčovna v klubovně domu s pečovatelskou službou ve Sportovní ulici nabízí knihy nejenom obyvatelům domu, ale i seniorům z okolí.

do 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. Výstava se uskutečňuje
za laskavé podpory Ministerstva kultury České republiky. Vstup zdarma!

11. 9. 10:00 – 12:00 Bookstart klub
Otevřený klub pro maminky s dětmi 1 – 3 roky.
Podrobnější informace na webových stránkách
knihovny v sekci dětské/projekty/Bookstart. Vstup
zdarma!

5. 9. – 8. 10. VÝSTAVA: Ruční papírna
Z čeho všeho se dá vyrobit papír? Co všechno se
dá vyrobit z papíru? To zjistíte na výstavě velkoformátových obrazů a výrobků ruční papírny Papyrea
manželů Gorcových ze Zdislavy u Liberce. Papírna vyrábí ruční papír dle historických výrobních
postupů čerpáním na síto a to jak evropskou tak
i japonskou metodou. Největší část produkce je
papír vyrobený ze lnu a konopí. Jako další materiály slouží bavlna, vlákno banánovníku abaca, vodní hyacint, kopřiva, juta, sisal, sláma. Mezi méně
tradiční materiály patří sloní, oslí, zebří, velbloudí
a koňský trus. Výstava se uskutečňuje za laskavé
podpory Ministerstva kultury České republiky.
Vstup zdarma!

13. 9. 18:00 Petr Tolar:
Českoslovenští legionáři 1914 - 1920
Před 100 lety vznikl v závěru první světové války
samostatný československý stát. Nikdy by k tomu
nedošlo, nebýt československých legionářů v Rusku, Itálii a Francii a také dobrovolníků v řadách
americké, srbské a britské armády. Československá
armáda se zrodila dříve než československý stát
a bez legií by tak nebylo samostatného Československa. Co bychom o legionářích měli vědět?
A jak si je dnes připomínáme? Tomu bude věnována přednáška Petra Tolara, člena Československé
obce legionářské, kterou založili samotní legionáři
v roce 1921. Vstup zdarma!

4. 9. 17:00 Vernisáž výstavy Ruční papírna
Výstava velkoformátových obrazů a výrobků ruční
papírny Papyrea manželů Gorcových ze Zdislavy
u Liberce. Hudební doprovod: Michal Fejt. Výstava se uskutečňuje za laskavé podpory Ministerstva
kultury České republiky. Vstup zdarma!
5. 9. 10:00 – 11:00
Půjčování knih v domě s pečovatelskou službou

11. 9. 17:00 Úvod do Bible: Tajemné drama Jób
Nádherné poselství strašlivého starověkého dramatu v Bibli o utrpení nevinných a takzvané vyšší
spravedlnosti. Přednáška biblisty Tomáše Kábrta.
Vstup zdarma!

15. 9. 14:00 – 16:00
Nafoukanci: dílna foukání triček
Je Váš textil příliš jednobarevný? Díváte se na
prázdnou plochu, kde by měl být obrázek? Máme
pro Vás řešení! Dílna foukání triček je tu pro Vás,
pod odborným dohledem si na své prádlo můžete
nafoukat skoro jakýkoli obrázek. Vhodné především pro děti. Pracovní oděv s sebou. Vstup zdarma!

N A

Z Á Ř Í

18. 9. 16:00 Dračí čítárna pro děti 3 – 6 let a jejich
rodiče
Drak Franklin zbožňuje knížky a rád z nich předčítá ostatním. Jenže - všichni v okolí se ho trochu
bojí. Naštěstí potká malou holčičku Lunu a okamžitě se skamarádí. O čem si asi povídají? Co spolu kutí? Přijď na naší čítárnu, dozvíš se více! Pokud
máš doma hračku dráčka, pak ji jistojistě musíš
vzít s sebou. Vstup zdarma!
22. 9. 14:00 – 17:00
Herní odpoledne: Nové a dobré
Přijď vyzkoušet nové hry od firmy Piatnik, které
jsme pořídili o prázdninách! Lze si přirozeně zahrát kteroukoli z našich plus mínus 130 her, trénovat na říjnový turnaj v piškvorkách nebo o přestávkách mezi hrami ušít novou vestičku Tvojí plyšové
gorile, fantazii se meze nekladou! Vstup zdarma!
23. 9. 17:00 – 19:00 Poznejte své zastupitele!
Přijdte se poznat s kandidáty do loketského zastupitelstva. Formou „rychlého rande“ budete mít
příležitost se zeptat na cokoliv ohledně jejich vizí
a postojů. Zjistěte, zda dokáží odpovídat na Vaše
otázky a udělejte si obrázek o tom, jak Vás chtějí
zastupovat. K příjemné náladě přispěje živá hudba
a drobné občerstvení. Vstup zdarma!

Připravujeme na říjen:

TÝDEN KNIHOVEN
1. 10. 10:00 Petr Tureček: Vlasy se vrací (beseda
s autorem pro ZŠ)
2. 10. 17:00 PhDr. Vladimír Vlasák: Vývoj a současnost loketské městské vlastivědné sbírky
3. 10. 18:00 Úvod do současné trapnosti (scénické
čtení Víti Adamce)
4. 10. 18:00 Setkání s překladatelem Viktorem Janišem
6. 10. 19:00 Nová bába (koncert ostrovské folknoisové kapely)
Vaše knihovna

Změna ceníku služeb knihovny a on-line přihlašování
Z důvodu přechodu na nový knihovní systém dochází od 1. 9. 2018 ke změně zpoplatnění upomínek, zasílání upozornění formou SMS a on-line
přihlašování. Další informace viz https://mkloket.cz/aktuality.
Noc s Andersenem 2019 - důležité upozornění: Od 13. září budou v Městské knihovně Loket připraveny k vyzvednutí čtenářské pasy na Noc
s Andersenem. Zájemci o nocování v knihovně, neváhejte! Přijďte si svůj pas vyzvednout co nejdříve. Nocovat mohou děti od 2. do 6. ročníku ZŠ.
Počet vydaných cestovních pasů je omezen. Letošní pasy budou opět barevně odlišené podle věkových kategorií.
Podmínky pro vstup do království Librínie. Cestovatelé musí přečíst alespoň 6 knih v období od 13. 9. 2018 do 28. 2. 2019 a nechat si potvrdit do
pasu, že je opravdu přečetli. Knihovníci si s nimi budou o knížce povídat :-). Doporučené knihy naleznete v pasu. Podrobné podmínky soutěže
o nocování v knihovně najdete od září na webu knihovny.

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
Staňte se fanoušky našeho profilu na Facebooku (http://www.facebook.com/mkloket).

Uzavření knihovny
dne 29. 9. 2018

Z důvodu pracovní návštěvy knižního
festivalu Tabook bude knihovna v sobotu 29. 9. 2018 uzavřena. Děkujeme za
pochopení.
Vaše knihovna
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CHCEME MĚSTO, KDE OBČAN BUDE
NA PRVNÍM MÍSTĚ.
A MY VÍME,
JAK NA TO!
Martin Stark
lídr pro komunální volby,
město Loket

Jana Vildumetzová
hejtmanka
Karlovarského kraje

Vážení spoluobčané,
ve dnech 5.–6. října 2018 můžete opět
rozhodnout o další budoucnosti města.
Že je potřeba něco změnit, vidíme asi všichni.
Jsme tým lidí, který pro vás chce pracovat.
Naším lídrem je pan Martin Stark – tajemník
městského úřadu v Horním Slavkově.
Jako téměř jediný z kandidujících má nejen
znalosti z řízení městského úřadu a města,
ale zejména 9. leté praktické zkušenosti.
To je záruka toho, že si umíme poradit se
vším, co život občana ve městě přináší.
Vždyť Loket není turista, hrad, Dvorana
a Amfiteátr, ale jeho občané. S námi budou
vaše zájmy na prvním místě!

VOLEBNÍ PROGRAM
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 –2022
• změníme město tak, aby odpovídalo potřebám

jeho občanů – doprava, občanská vybavenost…

• zájmy občanů budou na prvním místě např.
před zájmy návštěvníků a turistů

• z parkoviště na náměstí uděláme opět řádné
NÁMĚSTÍ

• parkovací místa v exponovaných částech města
budou garantována pro občany města, a to
zdarma

• finančně podpoříme nově narozené občánky
(1 000 Kč), poskytneme finanční příspěvky
dětem na školu v přírodě (800 Kč/rok),
finančně přispějeme seniorům na obědy
ze školní jídelny

• zlepšíme informování o městě např. ekonomice
pronájmů Amfiteátru, obsah Loketských listů,
výběrových řízeních….

• zaměříme se na revitalizaci ulic Sportovní,

vybudování chodníků v ul. Revoluční a kolem
benzinové stanice

• rozšíříme dětská hřiště a vybudujeme venkovní
sportoviště

• změníme kulturu školního stravování a zajistíme
možnost výběru ze dvou obědů

• zapojíme vás do rozhodování o záležitostech
města např., k čemu bude sloužit Dvorana

• rozšíříme ubytovací kapacity Domu
s pečovatelskou službou

www.anobudelip.cz
www.chcemelepsicesko.cz
anobudelip

ANO_KV_18_INZERCE_A4_Loket.indd 1

LOKETSKÉ LISTY • Vydává Město Loket, 12. ročník, číslo 9/2018 • vychází 1. týden v měsíci • náklad 1300 ks • zdarma • registrace: Ministerstvo kultury ČR pod č. E
12593 • redakce: T. G. Masaryka 1, 357 33 Loket, tel. 352 684 001, e-mail: mesto@loket.cz. Uzávěrka je vždy k 15. dni měsíce před vydáním • grafika, tisk a inzerce:
MEDIA a.s., tel. 739 544 445, e-mail: info@mediaas.cz. Příspěvky do říjnového vydání Loketských listů posílejte nejpozději do 15. září 20188/23/18
na e-mailovou
2:30 PM
adresu Mgr. Kristiána Šujana, a to kristian.sujan@centrum.cz.

