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Vážení občané města Lokte a okolí,
v reakci na opakované dotazy ohledně roz-

šíření naší lékařské péče i do města Lokte 
dovolte, abychom vám představili novou lé-
kařskou ordinaci, která v Lokti začne působit 
od čtvrtka 21. září 2017. Ordinace se nachá-
zí v přízemí budovy Domu s pečovatelskou 
službou ve Sportovní ulici 556 v Lokti (pane-
lový dům na konci Sportovní ulice vlevo). Jde 
o ordinaci praktického lékaře a internisty.

Ordinační doba bude každé pondělí do-
poledne od 7 do 10 hodin (MUDr. Baloun) 
a ve čtvrtek od 13 do 16 hodin (MUDr. Vít), 
další rozšíření ordinačních hodin přizpůso-
bíme zájmu pacientů. Veškeré akutní stavy 
mimo tyto ordinační hodiny zajistí ordinace 
MUDr. Balouna v Novém Sedle, Masarykova 

456 nebo v Chodově, budova polikliniky, To-
vární 600 (viz www nebo FB).

Svým pacientům přinášíme moderní kva-
litní diagnostiku a nejnovější léčebné trendy.

Pravidelně se účastníme lékařských kon-
gresů.

Lékařskou péči zajistí dva zkušení léka-
ři: MUDr. Pavel Vít a MUDr. Vít Baloun. 
MUDr. Vít Baloun pracoval od roku 1993 
jako lékař v krajské nemocnici v Karlových 
Varech na interním oddělení, v roce 2009 
a 2010 i jako zástupce primáře oddělení. Od 
roku 2010 působí jako privátní praktický lé-
kař a internista v Novém Sedle a Chodově. 
MUDr. Pavel Vít pracoval od roku 1997 jako 
lékař v krajské nemocnici v Karlových Va-
rech na interním oddělení. Od roku 2004 pů-

sobí jako privátní praktický lékař a internista 
v ordinaci v Chebu.

Ordinaci jsme vybudovali s pomocí vedení 
města Loket, zejm. pana starosty Ing. Zdeňka 
Bednáře, místostarosty Mgr. Petra Zahrad-
níčka a všech ostatních zastupitelů, kterým 
tímto děkujeme.

Těšíme se na vás, naše nové pacienty.
Jak se stanete pacientem naší ordinace? Je 

to snadné, stačí jedna návštěva u nás.
Veškeré záležitosti ohledně vaší registrace 

u nás pak zařídí naše zdravotní sestra. In-
formace o MUDr. V. Balounovi najdete i na 
webu  www.ordinace-baloun.cz nebo na FB 
Ordinace Baloun Vít.

V Lokti, dne 17. srpna 2017       
MUDr. Vít Baloun a MUDr. Pavel Vít

Koncert skupiny Rammstein StahlZeit 21. 7. 2017 v loketském amfiteátru Foto: Jana Breternitz

Nová lékařská ordinace ve Sportovní ulici
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Rituálně AC/CZ (AC/DC revival)
+U2 tribute band SO FINE
30. září 20:00 95 Kč

 
11. ročník Vinobraní na hradě Loket
7.-8. října 10:00-20:00 (sobota),
10:00-18:00 (neděle)

Rituálně Koncert 
Plastic People of The Universe
13. října 20:00  95 Kč

Insania + První Hoře
21. října 20:00  95 Kč

Rituál The Doors revival The End of Colours 
+ Led Zeppelin Souther
4. listopadu 20:00  95 Kč

První vítání zimy - Bílé divadlo koncert Lade
11. listopadu 20:00
 
Vánoční trhy
9.-10. prosince 10:00-18:00
 připravil Roman Kvak

V neděli 30. července 2017 se u rybníčků ve 
Sportovní ulici konala akce „O loketský poklad“. 
Děti se zde mohly projet na koních, s artisty se 
učily žonglovat, hrát na různé hudební nástroje, 
s karatisty cvičily bojové umění, zastřílely si na 
terč paintballovými pistolemi a rovnováhu otes-
tovaly na vodních atrakcích, nízkém laně nebo 
slackline.

Alena Rinková s Kristýnou Jandovou pomoh-
ly připravit stanoviště a v týpí dětem za odměnu 
rozdávaly drobné hračky, sladkosti a volné vstu-
penky do všemožných zábavných zařízení. 

Pakliže jste odcházeli bohatší alespoň o hezký 
zážitek, díky patří následujícím:
- Město Loket
- Insia a.s.
- Elesta Loket s.r.o.
- PC Servis pana Tesaře
- Masážní salón paní Duškové
- Pivovar Svatý Florian
- pan Aleš Hoch
- Loketské městské lesy s.r.o.
- SDH Loket
- Lanový park Loket
- Galerie Café
- paní Spähnle - cukrárna pod hradem
- paní Švihnosová - cukrárna na náměstí
- pan Josef Novotný (Elpeno)

Sepsala Petra Karlíčková

Dětské odpoledne si malí návštěvníci naplno užili

Městská knihovna v Novém Sedle zve na před-
nášku o léčení vodou 13. 9. 2017 od 17:00 hodin 
v prostorách knihovny. Zajímá vás zdravý život-
ní styl, jak ovlivnit svoji vitalitu a imunitu, vliv 
studené a horké vody na lidské zdraví anebo jen 
chcete vědět jak rychle a bez nástrojů vyjmout 
klíště a ranku dobře vyčistit? Manželé Reisso-
vi z Plzně patří k opravdovým odborníkům pro 
zdravý způsob výživy a stravování, zodpoví vám 
otázky týkající se léčby studenou, horkou vodou 
a párou. Specializují se na udržení a zvýšení imu-
nity a vitality u všech věkových kategorií. Před-
náška není určena pouze pro sportovce a lidi 
zabývající se zdravým životním stylem, ale pro 
širokou veřejnost, pro lidi trpícími civilizačními 
chorobami a pro všechny rodiče.

Loketská knihovna a projekt Senior (lapen) v síti 2! h r a d  L o k e t

Městská knihovna bude po loňském úspěšném 
kurzu pokračovat se vzděláváním seniorů. Projekt 
na podporu informační gramotnosti je určen zá-
jemcům ve věku 60+ let a nabídne jim ucelený cyk-
lus přednášek jak z oblasti počítačové a informační 
gramotnosti, tak i z oblasti využití moderních in-
formačních technologií. Kurz bude realizován ve 
dvou skupinách:

v období od listopadu 2017 do prosince 2017 pro 
začátečníky - celkem 6 dopoledních lekcí.

v lednu 2018 pro pokročilé (absolventi kurzu 
2017 a další zájemci) - celkem 4 dopolední lekce.

1 lekce bude trvat 120 minut / 1x týdně (čtvrtek 
dopoledne). Kurz bude otevřen při minimálním 

počtu 6 uchazečů, maximálně však pro 10 účast-
níků. 

Podrobné informace, podmínky a možnosti při-
hlášení zveřejníme v říjnových Loketských listech, 
na webu a FB knihovny nebo je lze získat osobně 
v knihovně od října 2017.

Harmonogram s rozpisem témat obdrží zájemci 
po přihlášení do kurzu.

Pokud právě vy, kteří čtete tento článek, máte chuť 
naučit se něco nového, neváhejte s přihlášením.

Potřebné technické vybavení na tento i další 
vzdělávací kurzy jsme zakoupili s laskavým při-
spěním Města Loket a Ministerstva kultury České 
republiky. Děkujeme.

Léčba vodou
p ř e d n á š k a

PODĚKOVÁNÍ: Chtěli bychom vyjádřit vřelé poděkování firmě ELPENO a obzvlášť panu 
Novotnému za nezištnou pomoc a nemalou investici na úpravách naší zahrady.  
      Jana a Jiří Kozlerovi, Mírová 524, Loket
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Svoz objemných a nebezpečných odpadů v říjnu

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU
(pouze pro fyzické osoby) se koná v neděli 8. října 2016

Finské domky - u autobusové zastávky      14:00-14:15 hod.
Nádražní ul. - u autobusové zastávky (proti prodejně potravin)  14:20-14:35 hod.
ČSA ul. - u autobusové zastávky (u č. p. 439)    14:40-14:55 hod.
Sportovní ul. - sídliště u kotelny č. e. 134    15:00-15:15 hod.
Náměstí T. G. Masaryka - před budovou SPŠ     15:20-15:35 hod.
Revoluční ul. - u č. p. 219 (bývalá Restaurace za vodou)   15:40-15:55 hod.
Údolí - u autobusové zastávky      16:00-16:15 hod. 
Nadlesí - u č. p. 55 (bývalá prodejna)     16:25-16:40 hod.
Sokolovská ul. - u autobusové zastávky č. p. 565    16:50-17:05 hod.

„Nebezpečný odpad“ jsou zejména zářivky, galvanické články, odpadní oleje (motorové, převodové, hydraulic-
ké), léky, plechovky se zbytky barev, lepidla, autobaterie, fotochemikálie, kyseliny, atd. 
Každý občan města Loket, který má uzavřenou smlouvu na svoz komunálního odpadu, má možnost po před-
ložení platného občanského průkazu, předat svozové společnosti výše uvedené nebezpečné odpady a pneuma-
tiky (max. 4 ks na osobu). 
„Elektroodpadem“ jsou např. chladničky, mrazáky, televizory, monitory, sekačky, pračky, atd. Elektroodpad je 
možné odevzdávat v průběhu celého roku i ve Sportovní ulici za vjezdem na fotbalové hřiště (úterý a čtvrtek 
16-18 hodin, sobota 9-12 hodin). Drobný elektroodpad (rychlovarné konvice, kulmy, grily, počítače, kalkulač-
ky, mobily apod.) lze odevzdávat v průběhu celého roku do červených kontejnerů umístěných v ulici Mírová 
u telefonní budky a v Řeznické ulici - u zadního traktu hotelu Bílý kůň. V radnici za vstupními dveřmi je umís-
těný E-box na drobný elektroodpad do velikosti 7 x 26 cm (např. mobilní telefony, tranzistorová rádia, fény, kul-
my, hračky na dálková ovládání, atd.), na použité baterie - vlastní vhazovací otvor; nepatří sem např. výbojky, 
zářivky, žárovky. Sběrné boxy na vybité baterie jsou v prodejnách potravin v Nádražní ulici (samoobsluha JIP), 
v ulici Sportovní (u p. Staška) a v základních školách. 

SVOZ OBJEMNÝCH ODPADŮ 
Pro obyvatele sídlišť Sportovní a Mírová 
budou kontejnery přistaveny v pátek 13. října a odve-
zeny v neděli 15. října 2017 dopoledne:
v ulici Sportovní na parkovišti u kotelny a na komu-
nikaci u autobusové zastávky (u pečovateláku)
v ulici Mírová.
Pro ostatní obyvatele Lokte (mimo sídliště Sportovní 
a Mírová) bude svoz objemných odpadů proveden 
v neděli 15. října 2017 z ‚hromádek‘ u sběrných nádob 
(popelnic). 
Každá fyzická osoba, která platí za odvoz odpadu měs-
tu Loket, může dne 15. října 2017 do 9:00 hodin u své-
ho svozového místa (u nádoby na směsný komunální 
odpad - popelnice) odložit objemný odpad (starý ná-
bytek, matrace, hadry, linoleum, koberce, umyvadla, 

vany, WC mísy atd.). Svozové vozy ze stanovišť objem-
ný odpad odvezou. Prosíme o dodržení výše uvedené 
„svozové hodiny“. Hromádky, které budou vytvořeny 
po deváté hodině, nebudou likvidovány. 
Do kontejnerů a na ‚hromádky‘ neodkládejte: kovo-
vý odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad (zářivky, 
galvanické články, odpadní oleje, léky, plechovky se 
zbytky barev, lepidla, autobaterie, fotochemikálie, ky-
seliny), elektroodpad (chladničky, mrazáky, televizory, 
monitory atd.) a stavební suť. Odložení věcí, které ne-
jsou objemným odpadem, bude považováno za zalo-
žení černé skládky a bude postiženo jako přestupek.
Další termín svozu objemných odpadů je plánován na 
leden 2018.
 Městský úřad Loket, odbor výstavby – úsek odpady

Vážení spoluobčané, 
řinčící školní zvon-
ky naznačují, že 
školáci i studenti 
už zasedli do lavic 
a léto tak definitivně 
skončilo. Amfiteátr, 
hrad i malá scéna 
nabídly za tu dobu 
obrovské množství 
nejrůznějších akcí, 
které do města při-

lákaly tisíce nadšených návštěvníků. Oproti 
loňsku je nárůst opět veliký a pochopitelně mě 
obliba a zájem o naše město velice těší. Na dru-
hou stranu nemohu dělat, že nevidím limity, 
které naše město má v oblasti parkování. Chtěl 
bych vás ubezpečit, že v zastupitelstvu s kole-
gy usilovně pracujeme na řešení celistvé vize 
parkování ve městě, včetně jasného vymezení 
záchytných parkovišť tak, aby obyvatelé města 
a rezidenti na náměstí nebyli kvůli náporu tu-
ristů omezováni v parkování. 
Pro obyvatele Mírové ulici jsme nechali zpra-
covat projekt P+R parkoviště v Mírové ulici - 
1. etapa povede od pneuservisu až ke kolejím. 
Čekáme na odsouhlasení od ministerstva pro 
místní rozvoj, a pokud vše půjde rychle, mohli 
bychom ještě letos začít s realizací. 
Další kroky plánujeme udělat ve věci pozemku 
nad hřbitovem při vjezdu do města, kde jsme 
plochu nemohli využít naplno kvůli zemědělci, 
který zde má zaseto. Z hlediska zákonné agro-
technické lhůty musíme počkat do konce září, 
až plochu uvolní. Připravuje se také další plo-
cha, a to u zastávky Loket-Předměstí, kde pro-
bíhají intenzivní jednání se Správou železniční 
dopravní cesty. 
Během letních prázdnin jsme neotáleli ani 
z hlediska důležitých investic ve městě. Za-
hájili jsme opravu dětského hřiště v loděnici, 
dokončila se další etapa oprav v budově Zá-
kladní školy Loket v ulici TGM, vyměnila se 
okna v mateřské školce na Tyršově náměstí 
a v klubu seniorů. Před námi je dlouho očeká-
vaná rekonstrukce ulice Rooseveltova (voda, 
dešťová a splašková kanalizace). Začít by se 
mělo zhruba v polovině září s datem ukončení 
do zimy. Během dubna 2018, v závislosti na kli-
matických podmínkách, dojde k zaasfaltování 
a k položení nového povrchu.
V posledních měsících jste si také mohli všim-
nout ruchu v budově Dvorany, kde probíhají 
práce na odstranění jejího havarijního stavu. 
Momentálně se musí vyměnit shnilá část střeš-
ního krovu, druhá etapa prací se poté zaměří 
na břidlicový povrch, který se bude umisťovat 
na střechu.
Září je ale skutečně časem ve znamení hlavně 
školy. Proto bych chtěl na závěr popřát školá-
kům úspěšný školní rok plný jedniček a na-
stupující paní ředitelce Základní školy v Lokti 
paní Evě Grosmanové pohodový a úspěšný 
start v její nové funkci.          

Ing. Zdeněk Bednář, starosta

Částečná uzavírka silnice
V termínu od 4. 9. do 29. 10. 2017 (I. etapa) z dů-
vodu provádění stavby rozšíření průjezdního profilu 
silnice II/209  (od křižovatky silnic II/209 a III/1811 
- odbočka na Královské Poříčí ke hřbitovu) v Ná-
dražní ulici byla Městským úřadem Sokolov, od-
borem dopravy povolená částečná uzavírka silnice 
II/209. V I. etapě stavby bude průjezdný jen  jeden 
jízdní pruh.  Provoz bude řízen semafory - kyvadlo-
vě. 
Ve II. etapě výstavby bude silnice uzavřená i pro au-
tobusy i vozidla IZS. Městský úřad Sokolov, odbor 
dopravy vydá rozhodnutí o uzavírce silnice a stano-
ví objízdnou trasu, která bude vyznačena doprav-

ním značením. „Oprava a rozšíření silnice je v režii 
Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje 
(KSUS). Naší snahou jako města je co nejvíce zkrátit 
dobu uzavírky,“ doplnil starosta města Loket Zde-
něk Bednář. 
Ten rovněž doplnil, že další oprava se bude týkat 
části silnice od značky Nadlesí ke křižovatce do 
Dvorů. „Práce začnou 16. září vyrovnáváním povr-
chu s částečným omezením provozu. Pokud budou 
vhodné klimatické podmínky, tak 18. září bude bě-
hem dopoledne položen nový povrch a bude nutná 
tedy i úplná uzavírka komunikace. Rekonstrukce je 
opět v režii KSUS,“ dodal starosta. (kš)

s l o v o  s t a r o s t y



Jedna z nejúspěšnějších kapel sedmdesátých 
let vystoupila v pátek 14. července v Lokti. 
Britská legenda Sweet přivezla do přírodního 
amfiteátru porci energického rocku, který v se-
dmdesátých letech brázdil hitparády rádií po 
celém světě. Koncert pořádaný agenturou Vlny 
odstartoval s úderem šesté hodiny. Zatažená 
obloha nad areálem amfiteátru nevěstila nic 
dobrého, návštěvníky to ale vůbec neodradilo. 
Pódium jako první obsadila německá kapela 
Brunhilde, která publikum solidně prohřála. 
Na velkoplošné obrazovce se následně objevilo 
logo skupiny Turbo, která v osmdesátých letech 
ovládala československé diskotéky. „Tak to vám 
skutečně nezávidím, ale určitě to brzy přestane,“ 
pronesl do mikrofonu frontman skupiny Turbo 
Miroslav Chrástka – vedle hudebních tónů totiž 
začaly přírodní divadlo zalévat také kapky deště.

Ve velkém pivním stanu našli útočiště milov-
níci zlatavého moku, kteří se alespoň na chvíli 
chtěli před lijákem schovat. Nadšencům melo-
dických písní to ale vůbec nevadilo, a tak před 
pódiem v pláštěnkách a kapucích tančili jako za 
mladých let. Když bubeník a zakladatel skupiny 
Turbo Jiří Lang rozezvučel svou bicí soupravu 

hitem To bude, pánové, jízda, obloha nad měs-
tem se jako na zavolanou projasnila. Písně Hráč 
a Chtěl jsem mít následně potvrdily, že těmhle 
chlapíkům to i po více než třiceti letech od je-
jich vzniku stále pekelně hraje. Zlatý hřeb večera 

přišel po čtvrt na deset. Pódium ozářily reflek-
tory do červenofialové barvy. Angličtí studenti, 
kteří přijeli do Lokte na výlet, začali v prvních 
řadách bouřit. Davy fanoušků po celém areálu, 
dunivé zvuky z reproduktorů a nebe bez mráč-
ku naznačovaly, že zkrátka přichází skuteční 

rockoví matadoři. Opravdu. Bez dalšího zdr-
žování obsadila jeviště skupina Sweet s dlou-
hovlasým frontmanem Andy Scottem, jenž 
s nimi hraje už neuvěřitelných 47 let. Notoricky 
známé písničky jako Action, New York Groove 
nebo The Six Teens rozpumpovaly stovky divá-
ků, kteří byli doslova k nezastavení. „Nádherné 
místo, nádherní lidé. Tady budeme hrát každý 
týden,“ řekl s nadsázkou zpěvák Andy Scott. 
Největší glamrockový hit Blockbuster už jen 
potvrdil, že Sweet, přestože příští rok oslaví ne-
skutečných 50 let od svého vzniku, nestárnou. 
„Na jejich hity jsem tancovala v Sokolově v sálu 
u elektrárny Tisová, když mi bylo patnáct. Jsem 
odchovaná rockem, ne nějakými uspávačkami, 
co hrají dneska v rádiu, proto jsem tady,“ uvedla 
návštěvnice Blanka, která si hned po koncertě 
odchytla bubeníka Sweet Bruce Bislanda a na 
památku se s ním vyfotografovala. Není jediná, 
která si přeje, aby Sweet přijeli do Lokte i do 
třetice. Naposledy tady totiž hráli v roce 2010 
spolu se svými kolegy Slade. Tahle muzika do 
městečka na Ohři s impozantním hradem pro-
stě patří!

Mgr. Kristián Šujan

Milovníci řízné rockové muziky měli v pátek 
11. srpna 2017 šťastný den. Do přírodního amfi-
teátru pod hradem Loket zavítala poprvé v his-
torii skotská hardrocková kapela Nazareth.

Mraky na obloze naznačovaly, že vedle dobré 
nálady a černých triček by si rockeři měli do 
Lokte přibalit i pláštěnky. Nakonec se ovšem po-
časí umoudřilo, což možná do zaplněného amfi-
teátru přilákalo ještě více nadšených fanoušků. 
„Koncert navštívilo celkově dva a půl tisíce di-
váků,“ uvádí Vladimír Suchan z agentury Vlny, 
která do Lokte velká rocková jména pravidelně 
zve.

Rockeři z Nazarethu měli hned dva předskoka-
ny. Jako první nastoupil na pódiová prkna hu-
debník Michal Šindelář, syn zesnulého „Dědka“ 
ze skupiny Katapult. Hned po něm diváky do 
varu dostala také kapela Keks, která vystupuje 
po celém Česku na tanečních zábavách i festi-
valech.

Zatímco Keks bavili publikum svými hity z let 
osmdesátých, u břehu za pódiem se pohyboval 
povědomý muž, který v září oslaví 70. narozeni-
ny. Šlo o Petea Agnewa, baskytaristu Nazareth, 
který byl naprosto uchvácený okolní scenérií. 
Jeho přítelkyně ho dokonce musela několikrát 
s hradem v pozadí vyfotografovat. „Hello, Pete,“ 
volali na něj nadšeně lidé z nedalekého pivního 
stanu, holohlavý kytarista jim pozdrav opětoval 
a též ochotně zamával. Před desátou hodinou 
večerní se reflektory ztlumily a vypadalo to, že 
se do Lokte přece jen nakonec bouřka blíží. Šlo 
ovšem jen o zvukové efekty a ohromné burácení 

publika, které pod loketským nebem přivítaly 
populární skotské veterány. Na kapele založené 
roku 1968 zub času vůbec nešel znát. Na ener-
gické písně tančilo celé přírodní divadlo, včet-
ně přihlížejících na mostě a v okolí. Hlavně při 
hitovce Hair of the Dog, která se v 70. letech 
stala základem rockových rádií. Píseň dokonce 
přezpívali i slavní Guns N´ Roses. Perfektní hlas 
Carla Sentance nahradil v kapele původního 
zpěváka Dana McCaffertyho.

Nechyběly ani nejslavnější rockové balady 
Dream On či legendární hit Love Hurts od sku-

piny The Everly Brothers, který skupina Naza-
reth předělala a světově proslavila. Kolem půl 
dvanácté se skupina s rozjetým amfiteátrem 
rozloučila několika přídavky. Na facebookovém 
profilu, který má více než 300 tisíc fanoušků, 
pak Nazareth sdíleli fotku z koncertu se slovy 
„…a poté zachránil princeznu z hradu.“ Nazna-
čili tak to, co si po jejich strhující show říkali 
zřejmě všichni návštěvníci. Bylo to krásné, bo-
hužel každá pohádka má svůj konec. Tak snad 
zase příště!

Mgr. Kristián Šujan
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Legendární kapela Sweet roztančila Loket a rozehnala mraky

Skotští Nazareth vyprodali amfík v Lokti



Loketské listy  •  září 20175   |   RŮZNÉ

Velká cena České republiky v motokrosu se 
konala uplynulý víkend v západočeském Lokti. 
Tento prestižní závod se uskutečnil pod taktov-
kou zkušeného pořadatele AMK Loket v AČR. 
Na startu se sešla světová jezdecká špička 
v rámci prestižních tříd MXGP, MX2 a WMX, 
součástí motokrosového víkendu byl i finálový 
závod Mistrovství Evropy juniorských tříd 65 
ccm a 85 ccm. Jejich výkonům přihlížely zapl-
něné tribuny Loketských serpentin. Dařilo se 
i českým jezdcům, kteří byli podél tratě mo-
hutně povzbuzováni fanoušky. Podpořit své 
sportovní hrdiny přijelo do Lokte též mnoho 
diváků především z Německa a ze Slovinska.

Navzdory špičkovým sportovním výkonům se 
po celou neděli nesla závodištěm velice smutná 
nálada. V první jízdě ME třídy 85 ccm totiž po 
nešťastném pádu tragicky zahynul teprve třinác-
tiletý moldavský závodník Igor Cuharciuc. Dle 
vyjádření lékařů utrpěl zranění neslučitelná se 
životem. Ten mu bohužel nezachránil ani oka-
mžitý profesionální zákrok lékařů. Tato posled-
ní sobotní jízda byla předčasně ukončena a jako 
projev smutku byla zrušena nedělní druhá jízda 
této kategorie. V neděli pak místo ní proběhl 
pietní akt, kdy všichni přítomní uctili se slzami 
v očích minutou ticha památku tohoto mladé-
ho sportovce. Motokros je krásný, tvrdý sport, 
bohužel je také nebezpečný a občas si vybere 
takovouto nejkrutější daň… R.I.P. Igor! Závod-
ní víkend a výhled do budoucnosti pořádání 
závodů MS v Lokti nám shrnul předseda pořáda-
jící organizace Zdeněk Dvořák: „Nebýt sobotní 

tragické události, která nás všechny nesmírně 
zasáhla, hodnotili bychom uplynulý víkend jako 
velmi zdařilý, a to jak po sportovní, tak pořada-
telské stránce. Poděkování patří všem sportov-
cům, kteří podávali špičkové výkony a dovolíme 
si tvrdit, že bylo opět na co se dívat a komu fan-
dit. Jako každoročně, slýcháme mnoho dotazů, 
jak to bude s dalším ročníkem mistrovství světa. 
Situace je nyní taková, že my organizátoři máme 
zájem jet i následující roky, stejně tak je zájem 
ze strany promotérské společnosti Youthstream 

a nyní jen čekáme na potvrzení ze strany hlav-
ních sponzorů a Autoklubu ČR. Věříme, že do-
jde ke shodě všech stran a budeme tak moci pro 
diváky opět připravit sportovní podívanou svě-
tové úrovně. Předběžný termín je již stanoven na 
22. července 2018“.

Loketský vrcholný motokrosový podnik je tedy 
za námi. Nyní nezbývá, než se těšit, že se v Lokti 
zase za rok všichni sejdeme…!

Evžen Zadražil a Petr Kovář, 
komentátoři závodu (redakčně zkráceno)

Zahajujeme školní rok s novým logem ZUŠ
V Základní umě-

lecké škole Horní 
Slavkov od 4. září 
2017 zahajuje svoji 
činnost literárně-
-dramatický obor, 
škola tak poskytu-

je umělecké vzdělávání v dalším atraktivním 
oboru. Kapacita tohoto oboru je již zcela na-
plněna. V souvislosti s otevřením LDO se také 
mění logo školy, ve kterém přibyla čtvrtá pas-
telka fialové barvy znázorňující divadlo. Věřím, 
že nový obor bude pro školu přínosem.

Ve školním roce 2017/2018 oslaví škola 45. 
výročí své samostatné činnosti, pro slavkovské 
seniory chystáme „Akademii seniorů“, chybět 
nebudou tradiční kulturní akce ZUŠ a rýsuje 
se i společný koncert ZUŠ bandu s orchestrem 
Musikschule Laupheim, škola bude také orga-
nizátorem okresního kola soutěže v sólovém 
a komorním zpěvu, pokračovat bude spoluprá-
ce se Sdružením rodičů a přátel ZUŠ, uskuteční 
se v pořadí již 5. ples ZUŠ, nadále budeme spo-
lupracovat s Městskou knihovnou Loket a re-
alizovat koncerty v jejím atriu – 12. září 2017 
zde vystoupí a novou koncertní sezonu zahájí 

Felix Slováček mladší, 23. listopadu zazpívá 
Vocal band Quartet Karlovy Vary své jazzové 
kousky. ZUŠ bude opět organizátorem Kraj-
ské postupové přehlídky dětských skupin scé-
nického tance v Horním Slavkově. Školní rok 
2017/2018 bude zahájen 4. září 2017, od 14.00 
do 17.00 hodin bude možná domluva rozvrhu 
hodin individuální výuky u jednotlivých peda-
gogů, rozvrhy hodin kolektivní výuky (Hudeb-
ní nauka, ZUŠ band, Pěvecké sbory, Přípravná 
estetická výchova, Elektronické zpracování 
hudby, taneční a výtvarný obor) najdete na in-
ternetových stránkách školy www.zushslavkov.
cz stejně jako aktuální informace o počtu vol-
ných studijních míst. 2. kolo přijímacího řízení 
do ZUŠ se vzhledem k naplněné kapacitě neko-
ná, v případě zájmu o studium v ZUŠ kontak-
tujte ředitele školy (p. Jan Zapf dipl. um. – tel. 
725 958 888, e-mail: jzapf@zushslavkov.cz).

Netradiční prohlídky historického jádra měs-
ta Horní Slavkov ve stylu „živých obrazů“, prů-
vodcem prohlídek vám bude populární herec 
a moderátor Petr Batěk, dozvíme se, jak to bylo 
s rodem Pluhů a společně se podíváme, jak vy-
padal život v Horním Slavkově kdysi dávno. 
V rolích historika, kata, hospodské, horníka 

a dalších měšťanů se vám představí herci zá-
padočeského divadla v Chebu a společně pro-
jdeme Pluhovou ulicí kolem staré ZUŠ, ke kos-
telu sv. Jiří a zpět k Pluhovu domu. Vstupenky 
lze zakoupit v ZUŠ (tel. 607 691 405, e-mail: 
umelecka@iex.cz) od 4. září 2017, vstupné činí 
90 Kč, kapacita každé prohlídky je omezena.

 Jan Zapf dipl. um., ředitel ZUŠ

V září 2017 vás zveme 
na tyto akce ZUŠ: 

12. 9. 18.30 hodin 
Koncert Felixe Slováčka ml. 
Atrium Městské knihovny Loket

23. 9.  14.00 hodin    ZUŠ 
Choir Melodie, K. Herčíková a P. Ryšavý, 
Slavkovské slavnosti

23. 9. 17.00 a 19,00 hodin  
Živé obrazy aneb „Co když to bylo jinak?“ 

Ohlédnutí za Mistrovstvím světa v motokrosu v Lokti

Ilustrační foto: Lukáš Rumpík
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PŘIJMEME 
SKLADNÍKA 

do skladu hutního materiálu  
v Sokolově a Karlových Varech. 

Výhodou paličský, vazačský, jeřábnický průkaz, VZV. 

Kontakt: tel.:731 545 758. 
E-mail: kvary.obchod@technimat.cz

PŘIHLÁŠKY
paní Helena Baránková

KURZ POVEDE

KURZY NĚMECKÉHO JAZYKA
•  v MěKS Horní Slavkov
•  pro záčátečníky i pokročilé
•  říjen 2017 - květen 2018
•  60 vyučovacích hodin (hodina 45 min.)
•  cena kurzu 2.600 - 2.800 Kč 
   (podle počtu zájemců)

na tel. čísle 725 318 696 nebo 352 678 216
pouze večer   •    omezený počet přihlášek

Kosmetika a masáže v pohodlí domova.
! Letní akce !
60´celková masáž 
nebo 60´kosmetické ošetření pleti za 350 Kč. 

Více info na www.salon-wendy.webnode.cz 
tel. +420 607 994484

Salon Wendy
Z D R A V Í  A  K R Á S A

INZERUJTE  
V LOKETSKÝCH LISTECH

t: 739 544 446     e: kalabova@mediaas.cz
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6. 9. – 5. 10. 
VÝSTAVA: Eliška Čabalová – Knižní vazba
Tvorba ostravské autorky Elišky Čabalové, absol-
ventky brněnské Střední uměleckoprůmyslové 
školy a Univerzity Palackého v Olomouci, zasa-
huje hned do několika různých výtvarných oborů. 
Vedle vazeb knižních bibliofilií a autorských knih 
se dříve věnovala také textilní tvorbě. Současně 
působí v oblasti volné a užité grafiky, kaligrafie 
a obalového designu. Na Fakultě výtvarných umě-
ní Ostravské univerzity vede od roku 2007 Ateliér 
obalového a knižního designu. Od roku 1982 se 
pravidelně prezentuje na samostatných a kolek-
tivních výstavách doma a v zahraničí. Její práce 
je zastoupena ve sbírkách řady významných tu-
zemských a zahraničních institucí a soukromých 
sbírkách. Za svou práci získala několik prestižních 
ocenění. Výstava se uskutečňuje za laskavé pod-
pory Ministerstva kultury České republiky.

5. 9. 17:00 
Vernisáž výstavy Elišky Čabalové Knižní vazba
Vernisáž výstavy vynikající ostravské umělecké 
knihařky. Hudební doprovod: Jindřich Havel & 
Milan Pánek. Výstava se uskutečňuje za laskavé 
podpory Ministerstva kultury České republiky. 
Vstup zdarma!

7. 9. 18:00 
Patrick Girgle: Vertigo
Scénické čtení z prvotiny mladého českého au-
tora. Pivo, muzika, ryby, holky, zkrátka dospívá-
ní v devadesátkách. A první láska - vertigo - jak 
jinak... Účinkují nejmladší členové Divadla D3 
- Adam Fedorek, Jakub Johanovský, Andrea Ki-
rályi a Klára Kumičíková - a Petr Johanovský jim 
při tom asistuje. (Knihu je možné zapůjčit v naší 
knihovně.) Vstup zdarma!

12. 9. 16:00 
Čítárna pro děti 3-6 let: Johan už není sám
Krokodýl Johan je sám, ale od chvíle, kdy spatřil 

hezkou krokodýlí slečnu, může být všechno jinak! 
Zatím bydlí sám, nikdo ho nebudí, ani s ním ne-
večeří. Každé odpoledne se vydává na procházku 
a jednou zahlédne hezkou krokodýlí slečnu zalé-
vat zahradu. Od té chvíle chodí okolo i několikrát 
denně a Frídu pozoruje. A když zjistí, že Frída 
navštěvuje hodiny tanga, pustí se do tance i on. 
Že by Johan konečně našel kamarádku? Jaké je 
to „zamilovat se“ a najít kamaráda na celý život 
si přijďte poslechnout do naší zářijové čítárny. 
Zveme děti od 3 do 6 let a jejich rodiče. Vstup 
zdarma!

14. 9. 18:00 
Wales – trochu jiná Británie
Přednáška cestovatele Jaromíra Nováka. Putová-
ní po jedné z historických zemí Velké Británie. 
Zemi, která nikdy neměla vlastního krále, ve 
svých tisíciletých dějinách byla samostatná pou-
hých šest let, a přesto si udržela svoji svébytnost 
včetně vlastního jazyka. Zemi, kde vám nic ne-
zakážou, pouze se svérázným humorem upozor-
ní na případná nebezpečí. Zemi s megalitickými 
stavbami, největším počtem hradů na světě, kou-
zelnými městy původních tradičních obydlí, obcí 
s nejdelším názvem na světě, rozsáhlými národní-
mi parky zahrnujícími majestátní pohoří i členité 
skalnaté pobřeží. Vstup zdarma!

19. 9. 17:00 
Úvod do Bible: Radost, která trvá
Je možné získat do srdce pokoj a radost, které 
nepřehluší problémy a starosti života? Co o tom 
říkají posvátné texty Bible? Přednáška biblisty To-
máše Kábrta. Vstup zdarma!

21. 9. 18:00 
Atmosféra v díle Stephena Kinga
Stephen King se 21. 9. 2017 dožívá 70 let. Jak 
dosahuje neopakovatelné atmosféry svých děl? 
O Kingově díle hovoří a ukázky čte Vladimír Kal-
ný. Vstup zdarma!

23. 9. 14:00 – 17:00 
Středověké herní odpoledne 
Srdečně zveme všechny příznivce stolních her! 
Vyzkoušíme hry Citadela, Královské rošády, 
Toscana a další. Pro malé hráče budou připraveny 
hry Activity junior a Twister. Těšit se samozřejmě 
můžete i na „stálice“ našeho herního nebe a také 
na zapůjčené hry od firmy Piatnik. Vybírat lze 
z více než 100 her stolních, karetních, logických, 
strategických atd. Vstup zdarma!

26. 9. 18:00 
Recitál Lucie Večeřové
Večer písní a poesie. 17letá vítězka soutěže „So-
kolov má talent 2016“, studuje na gymnáziu v So-
kolově. V letošním školním roce ji čeká maturitní 
zkouška. Lucka zpívá od svých 9 let, dává přednost 
popu, ale nebrání se ani R‘n‘B. V současné době 
také spolupracuje s kapelou The Midnight Sun. 
Verši z Máchova Máje proloží Petr Kašpar, pro-
fesor gymnázia v Sokolově. Petr Kašpar je znám 
svými „filosofickými setkáváními“, jež pravidelně 
pořádá v sokolovské knihovně. Vstup zdarma!

PŘIPRAVUJEME:
TÝDEN KNIHOVEN 2.–8. 10. 2017
3. 10. 8:00 
Jiří Fixl: Světoví Češi (pořad pro žáky základních škol)
3. 10. 17:00     
Eliška Čabalová: Jak se dělá kniha (přednáška)
4. 10. 16:00  
Co číst s nečtenáři? Lekce pro rodiče dětí 3-7 let 
(výběr literatury, ukázky aktivit, metodika)
4. 10. 18:00 
PROMÍTEJ I TY: Sonita (filmové představení)
5. 10. 17:00 
Milan Hloušek: Letní dny bez konce (autorské čtení)
7. 10. 15:00 
Vernisáž výstavy LOOK AT LOKET - klauzur studentů 
Ateliéru obalového a knižního designu Ostravské uni-
verzity

sestavil Vladimír Kalný

P R O G R A M  K N I H O V N Y  N A  Z Á Ř Í

Vážení návštěvníci knihovny, dovolujeme si vás 
upozornit, že od čtvrtka 28. září do soboty 30. 
9. 2017 bude knihovna uzavřena. Děkujeme za 
pochopení. Věnujte prosím také pozornost změ-
ně otevírací doby od 1. 9. 2017 – knihovna bude 
v pracovní dny otevřena pouze do 17:00.
(dospělí, děti, uživatelé internetu
a návštěvníci expozice knižní vazby)
PO  10-17
ÚT, ST, ČT  12-17
Pátek  zavřeno
SO, NE  10–12 13–17

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

Po čtvrté za Komáry

Městská knihovna Loket uskutečnila o letních 
prázdninách 2017 oblíbený třídenní výlet na Ko-
máří rybníky. V počtu 22 dětí a 5 dospělých jsme 
strávili horké letní dny střídavě v lese a ponořeni 
v rybníku. Desetikilometrový pěší pochod z Lokte 
a zpět i celý pobyt se obešly bez komplikací a my se 
již těšíme na příští výpravu! 
Zvláště srdečně bychom rádi poděkovali Loket-
ským lesům, bez jejichž laskavé pomoci by se výlet 
na Komáří rybníky nemohl uskutečnit.

Půjčovní doba knihovnyCo číst s nečtenáři?
Nový projekt pro rodiče mladších školních 
a předškolních dětí (cca 3–7 let), jehož cílem 
je doporučit rodičům zajímavé a vhodné 
knižní tituly pro danou věkovou skupinu 
a předvést aktivity, které rozvíjejí čtenářské 
dovednosti dětí (hry, motivace apod.). Při-
pravujeme zatím 2 devadesátiminutové lek-
ce na podzim 2017, první 4. října od 16:00, 
podle zájmu rodičů by se tato akce mohla 
konat pravidelně v každém čtvrtletí. Další 
informace budou zveřejněny na webu, face-
booku a plakátech Městské knihovny Loket.
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