LISTOPAD 2019

Informace pro občany města Lokte

Svatováclavské vinobraní
si návštěvníci užívali

S

e sklenkami vína či burčáku v ruce se procházeli o víkendu 5. a 6. října návštěvníci
po Lokti. Svatováclavské vinobraní v Lokti je
tradičně hojně navštěvovanou akcí. Letošní,
již 13. ročník tradičního Svatováclavského vinobraní jich přilákal do města i na hrad opět
stovky. A neodradilo je ani sobotní větrné
počasí, ani občasný deštík, který jim skrápěl
hlavy. Do Lokte přijeli léty osvědčení vinaři a

lidé nejenom koštovali, ale odcházeli obtěžkáni lahvemi do domácích zásob. „Ochutnám
ráda,“ říká paní u stánku. „Ale není to nutné. Chodím si sem v době vinobraní pro víno
pravidelně,“ dodala a přibalila na cestu dvě
lahvičky. K tomu na nádvoří hradu vyhrávala
cimbálovka, hosté mohli, stejně jako u stánků na náměstí, zajíst sklenku lahodného vína
něčím dobrým k zakousnutí. Na náměstí bylo

připraveno pódium, na kterém po oba víkendové dny probíhal doprovodný hudební program. Město navíc poprvé zkusilo nabídnout
i kyvadlovou autobusovou dopravu, která
vozila zájemce ze Sokolova i Karlových Varů
a také od bezplatného parkoviště do města
a zpět. Nejenže se tím řešily problémy s parkováním, ale koštovat mohli i ti, kteří by jinak
museli řídit.
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Oslavy 20 let partnerství měst Loket a Illertissen

P

átečním podvečerem začaly oslavy 20 let
partnerství měst Loket –Illertissen, kdy
přijela německá delegace v čele se starostou
Jürgenem Eisenem a jeho kolegy z řad vedení města, členy Komise pro partnerství měst,
zástupci spolků a účinkujícími v hudebních
a tanečních tělesech města Illertissen. V krásném prostředí loketské knihovny je přivítal
starosta města Petr Adamec a jeho kolegové
radní a samozřejmě i členové loketské Komise pro partnerství měst. Večer byl jakýmsi
neformálním úvodním setkáním, časem pro
rozhovory a vzpomínání. Pozornost účastníků totiž upoutala projekce fotografií z posledních 20 let spolupráce měst, což v mnohých
vyvolalo vzpomínky na dobu začátků v 90.
letech, oslavy 10 let partnerství v Illertissenu
a řadu přátelských setkání spolků, sportovců,
mládeže či hudebníků.
SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE
Hlavní program se uskutečnil v sobotu 28.9.
Společný den začal v 10 hodin sváteční Svatováclavskou mší v kostele sv. Václava v Lokti, kterou sloužil Mons. Dr. Jiří Majkov
a hudebně doprovázel loketský sbor Cubitus, který přítomné nadchl zvláště zpěvem
Svatováclavského chorálu, ale samozřejmě
i dalšími nádhernými skladbami.
SLAVNOST NA NÁDVOŘÍ HRADU
Ve 12 hodin loketští ostrostřelci zahájili slavnostní akt na nádvoří hradu, který se těšil velké účasti jak illertissenských, tak i loketských
občanů. Své projevy přednesli místostarosta
Jan Hadrava a Karl Heinz Brunner, kteří podepsali v roce 1999 na stejném místě smlouvu o partnerství, současní starostové měst
Petr Adamec a Jürgen Eisen a předsedové
komisí pro partnerství paní Jana Motlíková
a pan Franz Münzenrieder.
VÝSTAVA LOKETŠTÍ RODÁCI
V rytířském sále pak byla zahájena výstava
Loketští rodáci, kterou uvedl autor výstavy
Mgr. Filip Prekop. Přítomným představil záměr i koncept výstavy a zvlášť vyzdvihl spolupráci s pamětníky z české i německé strany,
jejichž osobní příběhy jsou na 15 panelech
prezentovány. Emotivní chvílí se stal okamžik,
kdy jeden z osobně přítomných pamětníků,
pan Erich Schmidt (narozen v Lokti, v 5 letech
byl společně vysídlen a našel domov v Laufu,
kde dodnes žije), převzal od autorů výstavy
symbolický dar - dřevěného koníka. O podobného totiž přišel během odsunu z Lokte.
Jako pětiletý chlapec si ze svého domova mohl
vzít jednu hračku, svého milovaného koníka,
a na nádraží mu ho z batůžku sebral policista.

Dodnes prý vzpomíná na traumatickou událost, kterou musel jako dítě prožít. Výstava
bude k vidění od poloviny října do konce května 2020 na loketské radnici. Věříme, že se stane putovní a najde mnoho čtenářů jak v Lokti,
tak i Illertissenu.
PROGRAM V AMFITEÁTRU
Bohatý kulturní program čekal na širokou
veřejnost v amfiteátru, kde po celé odpoledne a během večera hrála hudební tělesa
z Lokte i Německa – Stadtkapelle Illertissen, ZUŠ band a Kozatay, Volkstanzgruppe Jedesheim, Musikverein Harmonie
Ebelsbach, Vanta Black, Cajk. Přítomní se
mohli občerstvit nebo si zakoupit drobné
dárky u stánků s lokálními produkty.
GOETHOVSKÉ PUTOVÁNÍ
Oslavy vyvrcholily tradiční akcí Goethewanderung, vycházkou po okolí Lokte. Přátelé z Illertissenu i „Loketští“ prošli s průvodcem skupiny
Petrem Zahradníčkem Loketské vyhlídky a občerstvili se na jedné z luk nad Loktem.
PODĚKOVÁNÍ
Závěrem děkujeme těm, kteří se podíleli na přípravách i realizaci oslav – všem členům Komise pro partnerství měst, Loketským městským
lesům, sboru Cubitus, p. faráři Dr. Majkovovi
a paní Ungerové, loketským včelařům, Sboru
loketských ostrostřelců, prodejcům ve stáncích
v amfiteátru, rytířům z Jednoty panské, panu
Romanovi Slavčevovi a jeho týmu za perfektní
catering v luxusním stanu, Střední škole živnostenské v Sokolově za přípravu rautu na páteční večeři, pracovníkům hradu Loket a všem
dalším, kteří jakýmkoli způsobem přispěli
k tomu, aby se akce vydařila. Tento projekt
byl spolufinancován Evropskou unií v rámci
Dispozičního fondu Evropské unie a Česko-německého fondu budoucnosti, za což velmi
děkujeme, neboť bez této finanční pomoci by
Město Loket nemohlo akci realizovat v takovém rozsahu.
Foto z oslav: Lukáš Rumpík

Z radnice
PŘIJĎTE SÁZET STROMY
Město Loket ve spolupráci se Sázíme stromy, z. ú., zve všechny dobrovolníky na výsadbu tradičních odrůd ovocných stromů,
která bude probíhat ve dvou lokalitách, a
to na hradbách v Zahradní ulici a v jabloňovém sadu nad hřištěm u Supího potoka. Výsadba bude probíhat 16. 11. 2019
od 10:00. Bližší informace uveřejníme na
stránkách města, facebooku a plakátech k
této akci. Akce je financována městem Loket a ČSOB.
MUZIKANTSKÁ A MUZEJNÍ NOC 2020
Komise pro kulturu a cestovní ruch oznámila termín konání této akce, v roce 2020
se bude konat 9. května. Město Loket opět
počítá s finančním příspěvkem pro podniky (hospody, restaurace, kavárny), které
uspořádají hudební představení. Podmínky pro žadatele o příspěvek a termín podání žádostí budou zveřejněny v prosincovém
vydání Loketských listů.
DOPRAVA PRO SENIORY ZA NÁKUPY
Pondělí 4. listopadu 2019 –
Kaufland Sokolov
Pondělí 25. listopadu 2019 –
Globus Karlovy Vary
Dopravu pro seniory za nákupy pořádá
Jana Poláková, DiS, ve spolupráci s městem Loket. Služba je poskytována seniorům
nad 70 let a s trvalým pobytem ve městě
Loket a obyvatelům domu s pečovatelskou
službou. Osoby jsou přepravovány podle
toho, v jakém pořadí se přihlásily po telefonu 602 115 919 nebo osobně. Objednávat
se senioři mohou vždy v pondělí a ve středu
od 8 hodin do 12 hodin, a to týden dopředu.
Cestovní Agentura Tajemství
Jana Poláková, DiS
REGIONÁLNÍ POTRAVINA
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Následující 4 roky bude moci toto označení
právem nosit: pikantní klobása z Karlovarských uzenin, vepřovka od Romana Krčmy,
Triangl - čerstvý sýr s pažitkou z minimlékárny Statku ZEOS z Boru, kefír z Farmy
rodiny Sýkorů z Velké Hleďsebe, makovec
paní Evy Veselé z Otročína, Karlovarský
věneček z Cukrárny ONDRA, Kynšperský
zajíc 12° medový ležák z Kynšperského pivovaru, Žlutické sušené višně od firmy Regent plus a Bio med květový od Ing. Dušana
Michálka z Kyselky.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dopady
kůrovcové
kalamity se bohužel
nevyhýbají ani našemu městu. Jedním
z hlavních zdrojů
příjmů města Lokte
jsou lesní a zemědělské majetky, které spravují naše Loketské
městské lesy, s. r. o. V minulých letech díky
vysoké ceně dřeva přinášely do rozpočtu města příjem 15 milionů korun ročně.
Bohužel vlivem kůrovcové kalamity, která
naše lesy naštěstí zatím postihla jen nepřímo (tzn. přímo naše lesy kůrovec neničí),
došlo k tak výraznému poklesu ceny dřeva,
že tento odvod v následujících letech poklesne na minimum. Toto se v kombinaci
se 100 milionovým úvěrem na rekonstrukci Dvorany, který budeme splácet 20 let,
a náklady na provoz Dvorany výrazně projeví na rozvoji našeho města. Investice budou muset být částečně omezeny a budeme
muset přistoupit k úsporným opatřením.
Bohužel, vzhledem ke stále neukončeným
soudním sporům s Palivovým kombinátem
Ústí, s. p., si nemůžeme dovolit plně čerpat
rezervy města, protože nevíme, jak soudní spory se státem dopadnou a kolik nás
ve výsledku budou stát. Abychom mohli
realizovat připravené investice, budeme
intenzivně hledat dotační prostředky na jejich financování. I v této nelehké situaci ale
chceme pokračovat v rozvoji našeho města.
Jedním ze zásadních kroků, ke kterému
jsme se i přes nepříliš optimistický finanční výhled do budoucnosti rozhodli, bylo
založení vlastních (městských) technických
služeb (TS) jako organizační složky města. Na zastupitelstvu dne 7. 10. 2019 jsme
se usnesli na transformaci TS z organizač-

ní složky města na společnost s ručením
omezeným. K tomuto řešení jsme se rozhodli právě proto, abychom ulehčili městské kase a aby prostředky, které na údržbu
města vynakládáme, zůstaly v městské společnosti a mohli jsme TS výrazně snadněji
organizovat. Naším cílem je nebýt závislými na externích dodavatelích služeb a především snížit náklady za služby, které jsme
často ani v takovém rozsahu nepotřebovali,
nebo je nemohli ovlivňovat. I přes kritické
hlasy, které slýcháme od některých občanů
města, považujeme tento krok za pozitivní.
Technické služby budou pro město zajišťovat převážnou část činností spadajících
do běžné údržby města, i když některé zatím bude nutno zajišťovat pomocí externích dodavatelů (např. svoz komunálního
a tříděného odpadu a údržba veřejného
osvětlení). Důvodem je především aktuální absence materiálního vybavení a personálního zázemí. V první fázi budování TS
dojde k nákupu techniky a náboru zaměstnanců. Mimo zajištění běžné údržby města budeme od našich technických služeb
požadovat, aby poskytovaly služby i našim
občanům. Jednou z takových služeb je například zřízení odpadového taxi. Mohou
ji využít především občané, kteří nejsou
schopni zajistit si odvoz odpadu na sběrný
dvůr svými prostředky, a mohou tak za nízký poplatek využít právě městské TS. Inspirací jsou nám jiná města s vlastními TS,
kde tato služba již úspěšně funguje. Věřím,
že do budoucna se založení vlastních technických služeb ukáže jako správný krok
a přinese nejen zlepšení údržby města, ale
také její efektivní financování.

Partnerská jabloň zdobí
parčík u sochy J. W. Goetha
30. září starosta Lokte Petr Adamec společně s žáky 9. třídy ZŠ Loket a panem školníkem Z. Demeterem zasadili v parčíku
u sochy J. W. Goetha „partnerskou“ jabloň. Strom, který naše město dostalo darem od delegace z Illertissenu k příležitosti
oslav 20 let partnerství měst. Ještě jednou
velké díky do Illertisenu!
Stromu přejeme, ať se mu daří a má v budoucnu bohatou úrodu, žákům a panu
školníkovi děkujeme za pomoc a stejně tak
i jejich paní učitelce německého jazyka,
která jim v rámci výuky strom a jeho původ
představila v německém jazyce. V budoucnu by mohl vzniknout na tomto místě odpočinkový prostor s lavičkami, který budou
moci využívat nejen žáci ZŠ, ale třeba i turisté a poutníci.

Realizované investiční
akce a opravy v roce 2019
Stavební úpravy – Dvorana Loket, č. p. 312 a č. p. 313,
Radniční, Loket, Část 3 – „Stavební úpravy“
Rekonstrukce sociálního zázemí MŠ Sportovní Loket
Rekonstrukce chodníků v ul. ČSA a Nádražní – etapa ČSA
Rekonstrukce MK ulice Na Vyhlídce, Loket

Ing. Mgr. Petr Adamec
starosta města Loket

Opravy a drobné stavební úpravy Základní školy Loket – 5.NP
Zajištění skalních sesuvů na p. č. 993/50v k. ú. Loket
Loket – oprava chodníku v ulici Nádražní

Otevřená radnice: veřejné setkání se zástupci policie

Dětské hřiště u Supího potoka
Oplocení školní zahrady
Oprava koryta pro odvod dešťové vody u Kozoo

V

e čtvrtek 10. října se v prostorách Městské knihovny v Lokti konalo 3. veřejné
setkání občanů v rámci cyklu Otevřená radnice, tentokrát na téma „veřejné setkání se
zástupci PČR, oddělení v Lokti”. Účastníci
tak mohli diskutovat s vedoucím oddělení npor. Bc. J. Michalcem a jeho kolegou
nprap. M. Krausem o problémech, které se
našeho města týkají, například parkování, vandalismus, trestná činnost na území
města, dodržování nočního klidu a další.
Více jak dvouhodinová diskuse přinesla

jak zástupcům PČR, tak i veřejnosti a zastupitelům města mnoho zajímavých podnětů a v mnohých případech i racionálních
vysvětlení, proč v konkrétní situaci policie
postupuje daným způsobem a jaké oblasti
problémů vůbec má ve své kompetenci. Děkujeme přítomným diskutujícím, že se zúčastnili a nebáli se položit zástupcům PČR
dotazy a vznést připomínky na témata, která je trápí. Těšíme se na další setkání v rámci cyklu Otevřená radnice. O jeho konání vás
budeme předem informovat.

Oprava výlepových ploch v Lokti
Oprava vstupu do budovy radnice
Město Loket – pořízení nového dopravního automobilu
pro potřeby JSDH Loket
Oprava a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022,
č. 228 a spojka na č. 6
Loketské stezky 2018 – budování nového turistického
mobiliáře v majetku Loketských městských lesů s. r. o.
Opravy místních komunikací, výměna/doplnění
dopravního značení s ohledem na zvýšení bezpečnosti,
pořízení dopravního značení pro značení akcí pořádaných
Městem Loket, oprava autobusových zastávek, doplnění
nových laviček před DPS a v ulici Sportovní a další
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Ve školce panuje dobrá nálada
Aktuality
ze ZŠ Loket Z
OHLÉDNUTÍ ZA ŘÍJNOVÝMI AKCEMI
• 3. 10. 2019 proběhlo v Krajské knihovně
v Karlových Varech slavnostní vyhlášení 10. ročníku výtvarné soutěže Lesy kolem nás. Obrázek Elišky Malinové získal
2. místo.
• Žáci 1. a 2. stupně se zúčastnili přespolního běhu v Sokolově.
• Nové volnočasové kroužky (Klub zábavné logiky a deskových her a Čtenářské
kluby) zahájily od října svou činnost.
• Žákovský parlament spolupracuje již
druhým rokem s MŠ z Tyršovy ulice.
Žáci budou každý týden až do června
předčítat pohádky dětem z MŠ.
• Galerie umění v Karlových Varech uspořádala pro žáky 9. ročníku interaktivní
výtvarný projekt s názvem 100 let –
100 děl.
• Projektové dny s podzimní tematikou
zpestřily výuku na 1. stupni.
• Dopravní výchova s Ajaxem a Policií ČR
proběhla 21. a 23. 10. v 1. a 3. třídě.

áří i říjen je za námi a ve školce již panuje dobrá nálada a převažuje smích
nad počátečními smutky a nejistotou.
S dětmi jsme využily naplno teplých podzimních dní, často jsme byly venku a využívaly jsme pestrosti přírody. Děti rozvíjely
nejen své pohybové dovednosti, ale i fantazii při hrách s přírodninami i bez hraček.

Podzim nám v závěru ukazuje svou sílu
v podobě pestrých barev listů a dozrávání
některých plodů. Nicméně nastává období převažující tmy, a tak to světlo hledáme
více v sobě. Naši školku prozařuje smích,
láska i přátelství.
učitelky z MŠ Loket

LISTOPADOVÉ AKCE:
• Sešit plný průšvihů – projekt v rámci
prevence kriminality a rizikového chování – 7. ročník
• Olympiáda v českém jazyce (školní
kolo) – 8. a 9. ročník
• Sběr a výkup lesních plodů.

// Fotografie nových občánků. Dne 10. 10. 2019 byli na loketské radnici přivítáni noví občánkové Lokte (zprava) Šimon Kačeniak, Teodor
Neděla, David Palla, Adam Škultéty, Štěpán Hadáček, Mia Maona Macáková, Tobin Piela.
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ZUŠ je opět plná uměleckých aktivit
Ř

íjen 2019 byl velmi pestrý. Kolektiv
zaměstnanců ZUŠ se účastnil v rámci
projektu ŠABLONY II víkendového pobytu,
kde jsme společně plánovali, řešili, diskutovali. Začínáme tvořit zcela nový celoškolní
projekt a společně tak navazujeme na tradici projektů pohádky „Kačenka v říši snů“
nebo muzikálu „Maja“. Absolvovali jsme
také první koncertní aktivity – zpěvačka
Adéla Adamcová vystoupila v karlovarské
Becherově vile na slavnostním vyhlášení
regionálního kola soutěže „Žena regionu“,
ZUŠ band a Kozatay obohatili „Česko-bavorské setkání“ v loketském přírodním amfiteátru. Zde společně pokřtili zbrusu nové
CD, na kterém jsou, mimo jiné, dvě písně
kapely Kozatay právě se ZUŠ bandem. Žáci
ZUŠ se také účastnili vyhlášení nejlepších
žáků Karlovarského kraje, kde získali finanční poukázky do karlovarské Varyády,
pěvecký sbor Melodie obdržel finanční dar
ve výši 5 000 Kč na svoji činnost.

V listopadu připravujeme hned několik výjimečných aktivit: orchestr ZUŠ band a pěvecký sbor Melodie byly pozvány na slavnostní
ukončení festivalu Krimifest do Březové
u Sokolova, kde odehrají celovečerní koncert filmových a pohádkových melodií. Žáci
hudebního oboru ZUŠ vyjedou na exkurzi
do firmy Petrof Hradec Králové – tradičního výrobce pianin a klavírních křídel v ČR.
Výjimečný bude i koncert v Pluhově domě,
na němž vystoupí studenti Plzeňské konzervatoře z hornové třídy prof. Koláře. Začátkem prosince se po roce těšíme na „Večer významných osobností města Horní
Slavkov – „Pecha kucha“ a na čertovskou
pohádku spojenou s mikulášskou nadílkou – připraveny budou opět dvě netradiční
prohlídky Pluhova domu s čertem, Mikulášem a andělem (přihlašovat se můžete
v kanceláři ZUŠ – tel. 607 691 405).
Bc. Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

V LISTOPADU ZVEME NA TYTO
AKCE ZUŠ:
10. 11.

Krimifest Březová u Sokolova
17.30 – Kino Admira Březová
u Sokolova
19. 11. Interní koncert ZUŠ
18.00 – taneční sál ZUŠ Loket
26. 11. Hornový koncert studentů
konzervatoře Plzeň
18.00 – Pluhův dům, velký sál

Připravujeme:
3. 12. Pecha kucha – večer
významných osobností
18.30 – Pluhův dům, velký sál
5. 12. Čertovská pohádka
čas bude upřesněn –
Pluhův dům
Těšíme se na vás!

PR ČLÁNEK

Slovo senátora

smysl voleb, smysl politických idejí a politických programů. Od té doby klesla výrazně
nejenom volební účast, ale i zájem lidí o politiku a programy stran, které se dnes leckdy
scvrknou do jednoduchých populistických
marketingových hesel. Věcná politická diskuze je často překryta zbytečnými urážkami,
vyhrocenými emocemi, vyvoláváním strachu
a také útoky na samotné pilíře našeho demokratického státu.

30 let od sametové revoluce – máme
co slavit?
Listopad 1989 mě zastihl jako studenta v Praze na ČVUT. Byla to nádherná a neopakovatelná část mého života. Letos si připomínáme
třicet let od těchto okamžiků a myslím, že je
to příležitost jak k oslavě, tak i bilancování.
Byla to obrovská úleva, když skončila cenzura, a my si najednou mohli koupit knihy
zakázaných autorů, vidět trezorové filmy
a číst svobodné noviny. Mohli jsme veřejně
mluvit o čemkoli, aniž jsme se museli ohlížet
a bát se, jestli mezi námi není nějaký donašeč. Zmizel všudypřítomný strach. Byli propouštěni političtí vězni. Po dlouhých letech
zpívali Kryl, Kubišová nebo Matuška, začaly
koncerty zakázaných kapel. V Praze hráli poprvé The Rolling Stones. Z exilu se vracela
spousta úžasných Čechoslováků, spisovatelů,
vědců. Mohli jsme poprvé v životě vycestovat
na západ a s údivem pozorovat ten obrovský
ekonomický a kulturní rozdíl. Prezidentem
se stal komunisty zavíraný disident a světovými politiky uznávaný dramatik Václav Havel. V obchodech se pomalu začalo objevovat
západní zboží. Mohli jsme svobodně volit.
Vracel se komunisty ukradený majetek. Mladí lidé mohli začít studovat v zahraničí. Naši

republiku začala opouštět ruská okupační
vojska. Prostě zázrak.
Nicméně přechod od totality k demokracii
byl mnohem těžší a složitější, než se nám
ke konci roku 1989 mohlo zdát. V divokých
90.letech, kdy se začal teprve tvořit právní
rámec a pravidla fungování země, probíhala naprostá kulturní proměna. Začala ale
také divoká privatizace. Dobu ovládla zčásti
bezskrupulóznost, která se nezastavila před
ničím a jejíž vliv začal prorůstat i do politiky
a justice. Díky některým politikům a mocenským hrám, díky zametání kauz pod koberec,
díky mnoha korupčním skandálům, které nikdy nebyly vyšetřeny, v lidech rostla frustrace a nespokojenost. I díky opoziční smlouvě,
kdy se ve jménu rozdělení moci spojili dva
hlavní političtí nepřátelé a ideoví odpůrci,
ztratila velká část voličů důvěru v samotný

„Má-li demokracie nedostatky, musíme překonávat nedostatky, nesmíme překonávat
demokracii.“ Tato slova našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka jsou stále aktuální.
Demokracie je především o dialogu, o respektu k druhým a jejich názorům, o věcné
poctivé diskusi nad tím, jak spravovat naši
zem. Nenechme se rozdělit na nedůležitých
sporech a mluvme spolu. Hledejme věci,
které nás spojují, jako je láska k naší malé
krásné zemi uprostřed Evropy nebo touha
po spravedlivé a bezpečné společnosti. A hledejme cesty, aby se nám žilo lépe. Máme
k tomu ty nejlepší podmínky. Demokracie
má přes svou nedokonalost nesmírnou a základní výhodu. Chyby a nedostatky lze měnit
a opravovat, nic není „na věčné časy a nikdy
jinak“. Po třiceti letech máme opravdu velký
důvod k oslavě!
Miroslav Balatka, senátor za obvod
č. 2 – Sokolov
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Loketští Termiti
se utkali
s Démony

Stovka dětí si užila
Termití branný den

D

ermiti Loket proti prvoligovému futsalovému týmu FC Démoni Česká
Lípa bojovali, ale nakonec se z postupu
raduje favorit zápasu, tedy Démoni, kteří v Karlových Varech vyhráli 3:1. Termiti v poháru končí, ale nutno smeknout
klobouk, protože dnešní výkon byl neskutečný a chybělo opravdu málo. Děkujeme a vážíme si podpory, fans úžasný.
Myslíme, že jsme neudělali ostudu a byli
jsme důstojným soupeřem.

ne 12. října od 15 hodin se konal Termití branný den pro děti od 3 do 13 let.
Počasí nám přálo a i díky němu se celá akce
povedla. Chtěli bychom poděkovat všem
dobrovolníkům, kteří se akce zúčastnili: FK
Loket za zapůjčení hřiště, Alešovi Hochovi za zapůjčení přístřešků, SDH Loket za
ukázku automobilů, Alpha Gym Karlovy
Vary za super ukázku bojových sportů, lidem, kteří pomáhali ve stáncích, Čombemu za super recepci, klukům, kteří měli na
starost disciplíny, a v neposlední řadě všem
zúčastněným, což bylo téměř 100 zapsaných dětí. Děkujeme a věříme, že se vám to
líbilo stejně tak jako nám.

Jakub Neudert, Termiti Loket

Jakub Neudert, Termiti Loket

T

Oficiální zahájení
provozu dětského hřiště
Žáci 1. třídy ZŠ Loket a děti z MŠ dne 9.10.
oficiálně zahájili provoz nového hřiště v parku u ústí Supího potoka. Starosta města Petr
Adamec pronesl krátkou úvodní řeč a poté
už prostor patřil dětem, které malou slavnost zahájily výstavou obrázků, krásnou
básničkou pro supa Klovana (jméno mu děti
vymyslely) a především dojemným přáním,
kterého se zhostil jeden z žáčků první třídy.
Nechybělo ani slavnostní přestřižení pásky
nejmladší dívenkou z přítomných dětí z MŠ
a slavnostní přípitek džusíkem. Děkujeme
všem paním učitelkám, které s dětmi přišly
a připravily s nimi opravdu důstojné otevření hřiště, které bude sloužit jak loketským
dětem, tak i návštěvníkům města.

Vznikl spolek Loketský dráček, z.s.
Od 3. 10. jsme se spolu s Kristýnou Branžovskou, Petrou Havlíčkovou, Veronikou Krejčiříkovou, Martinou Strakovou a Janou Vitnerovou oficiálně staly zakladatelkami spolku se
společným zájmem – organizovat a podporovat aktivity pro děti a jejich rodiče, směřující
k rozvoji kulturního dění v Lokti a jeho okolí.
Spolek je otevřen všem dětem a rodičům, kteří
mají zájem s námi spolupracovat.
Do konce roku máme v plánu 3 akce pro děti
(Drakiádu, Uspávání broučků a Karneval). Přejeme si, abychom brzy získali prostory, kde budeme mít zázemí a budeme se společně scházet
při dalších aktivitách, které pro vás chystáme.
Petra Karlíčková
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Kulturní program na listopad
Na akcích bude pořizována dokumentace, která může být zveřejněna
na facebooku a webových stránkách knihovny.
5. 11. 2019 / 10.00
Bookstartový klub pelíškový – Městská knihovna Loket
9. 11. 2019 / 14.00
Herní odpoledne s Vladimírem – Městská knihovna Loket - turnaj v Da
Vinciho kódu a další
9. 11. 2019 / 20.00
První vítání zimy – hrad Loket – koncert – Dirty Blondes + Nano
10. 11. 2019 / 17.00
Úterní malíři – Galerie Café – vernisáž – skupinová výstava potrvá
do 14. 12. 2019
12. 11. 2019 / 18.00
Tomáš Kábrt a Milan Novotný: Vzpomínky na agónii komunismu
na Sokolovsku v 80. Letech – Městská knihovna Loket – vyprávění,
projekce a hudba
13. 11. 2019 / 10.00
Výlet do knihovny pro seniory z domu s pečovatelskou službou
14. 11. 2019 / 18.00
PhDr. Vladimír Bružeňák: V zapomnění – Městská knihovna Loket –
vybrané případy politické perzekuce a třetího odboje na Sokolovsku
v období 50. Let 20. století
15. 11. 2019 / 20.00
Pearl Jam Revival – hrad Loket – koncert –Pearl Jam Tribute Band + Alice
In Chains Tribute Prague
16. 11. 2019 / 15.00
Pouť ke svaté Anežce České – 30 let od svatořečení a sametové revoluce
– bohoslužba – Římskokatolická farnost Loket - hrad, kostel sv. Václava
19. 11. 2019 / 10.00
Bookstartový klub – Městská knihovna Loket
19. 11. 2019 / 17.00
Úvod do Bible: Svoboda, nebo …? – Městská knihovna Loket –
přednáška Tomáše Kábrta na biblické téma

Hellbogen 3
S

větová premiéra autorského večera černého humoru a dekadence. Knedlíková
opera, bizarní gastroturnaj, uniklé materiály U. S. Army, poesie, přímé čáry v kosočtverci, aquadratura kruhu, a dokonce
i něco málo přímočarého humoru v podání loketského tria Teodor Kravál, Vítězslav
Adamec a Vladimír Kalný. Téměř nevulgární, vhodné tedy i pro děti… tedy pokud
nechcete, aby vaše děti měly harmonické
dětství. Pořad ke Světovému dni nekupování ničeho.

20. 11. 2019 / 18.00
Kino Loket: Visací zámek 1982–2007 – Městská knihovna Loket –
projekce filmu Petra Zelenky
21. 11. 2019 / 18.30
Spojené kytarové orchestry – koncert v městské knihovně – pořádá ZUŠ
Horní Slavkov
23. 11. 2019 / 15.00
Uspávání broučků – Městská knihovna Loket – dětský pořad
23. 11. 2019 / 20.00
Unkilled Worker + Calvera – Hospoda U Radnice – koncert
26. 11. 2019 / 16.00
Kocouří čítárna – Městská knihovna Loket – pro děti od 3 do 6 let a jejich
rodiče
28. 11. 2019 / 18.00
Hellbogen 3 – literární pořad – Městská knihovna Loket – večer černého
humoru a dekadence
30. 11. 2019 / 18.00
End of Scream – Městská knihovna Loket – akustický koncert loketské
kapely
PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
1.12. 2019 / 16.00
Rozsvícení vánočního stromu v Lokti – město Loket – náměstí – akce pro
veřejnost
5. 12. 2019 / 17.00
Mikuláš v Lokti – město Loket – akce pro děti – místo bude upřesněno
7. 12. – 8. 12. 2019 / 10.00
Krušnohorské vánoční trhy – hrad a náměstí Loket – akce pro veřejnost
31. 12. / 18:00
Open air Silvestr – amfiteátr – akce pro veřejnost
PŘEHLED PŘIPRAVOVANÝCH
KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH
AKCÍ VE MĚSTĚ I S PODROBNOSTMI
NAJDETE ZDE:

INZERUJTE V LOKETSKÝCH LISTECH!
Od listopadového čísla Loketských listů nabízíme možnost komerční
inzerce či inzerce volebních stran. Všeobecné obchodní podmínky, ceník
i přihlášku najdete na webu města Lokte.
Ceník inzerce: (ceny jsou bez DPH)
1/1 3 000 Kč (190 x 274 mm)
1/2 1 500 Kč (190 x 137 mm)
1/3
750 Kč (125 x 137 mm)
1/6
380 Kč (125 x 68,5 mm)
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Měsíc svobody v Městské knihovně
Loket (ke 30. výročí sametové revoluce)
M

ěstská knihovna Loket slaví 30.
výročí sametové revoluce. V úterý
12. listopadu od 18:00 prozradí slovem
i obrazem účastník tzv. třetího odboje
Tomáš Kábrt něco z málo známého „podzemního“ hnutí 80. let na Sokolovsku.
Předlistopadové „historky z podsvětí“
doprovodí dobovými závadovými popěvky ze Sokolova a okolí a kytarou Milan
Novotný. Politické perzekuce a třetí odboj na Sokolovsku v období 50. let 20.
století bude tématem historické přednášky Vladimíra Bružeňáka V zapomnění – poznamenejte si do kalendáře
na čtvrtek 14. listopadu od 18:00. Duchovní rozměr svobody v biblickém kontextu o pravých a falešných pastýřích,
ochráncích a dravcích a následování
symbolů a proroků připomene před-

náška Tomáše Kábrta Svoboda nebo… ?
v úterý 19. listopadu od 17:00. Vše završí speciální projekce filmu Petra Zelenky Visací zámek 1982 – 2007 ve středu
20. listopadu od 18:00.

ZEPTALI JSME SE:
Proč jste vybrali k oslavám 30. výročí revoluce zrovna mystifikační
dokument Petra Zelenky o skupině
Visací zámek?
Vladimír Kalný: Filmů pojednávajících
nebo dotýkajících se sametové revoluce
bylo natočeno poměrně dost, včetně nekoukatelného Listopadu podle scénáře
Arnošta Lustiga. Atmosféru tehdejší doby
a polistopadového očekávání však podle
mne nejlépe zachycuje právě Visací zámek 1982 – 2007. Srovnejte si své zážitky
z tehdejší doby s výpovědí postav na konci filmu a uvidíte. A kromě toho, tenhle
film je mocná zábava …
Všechny pořady se uskuteční v atriu
Městské knihovny Loket.

SPŠ Ostrov

spsostrov.cz

KVALITNÍ
PERSPEKTIVNÍ
VZDĚLÁNÍ

Nejmodernější technická škola v Karlovarském kraji oTEVÍRÁ pro rok 2020—2021 tyto obory:
Autotronik / Elektrotechnika / Informační technologie / Strojírenství / Nástrojař /
/ Veřejnosprávní činnost / Mechanik opravář motorových vozidel
Školu doporučují a práci absolventům nabízejí naši partneři: AMPHENOL INDUSTRIAL / BPO spol. s.r.o. / ČEZ / EPT
CONNECTOR s.r.o. / CHODOS CHODOV s.r.o. / KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY a.s. / KOVOVÝROBA DZ, s.r.o. / LAGARDE SPEDITION
spol. s r.o. / LB MINERALS, s.r.o. / OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. / SEDLECKÝ KAOLIN, a.s. / SKF LUBRICATION SYSTEMS CZ, S.R.O. /
/ TRUCK UNION / VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, a.s. / WITTE – AUTOMOTIVE / ZF ELECTRONICS KLÁŠTEREC, s.r.o.

LOKETSKÉ LISTY / Vydává Město Loket, 13. ročník, číslo 11/2019 / vychází 1. týden v měsíci / náklad 1300 ks / zdarma / registrace: Ministerstvo kultury ČR
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k 15. dni měsíce před vydáním / tisk: HB PRINT, s.r.o., tel. +420 354 408 830, e-mail: info@hbprint.cz. Příspěvky do prosincových Loketských listů posílejte
nejpozději do 15. listopadu 2019 na e-mailovou adresu loketskelisty@loket.cz / Inzerce: Podmínky, ceník a objednávkový list komerční inzerce a inzerce
volebních stran najdete na webu města Lokte. Vyplněné objednávkové listy zasílejte vždy nějpozději do 15. dne měsíce na adresu: k.rozsypalova@loket.cz.

