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Velkolepý Silvestr přilákal stovky zájemců

Tak na tyhle silvestrovské oslavy se v Lokti jen
tak nezapomene! Stovky návštěvníků z širokého
okolí dorazily do přírodního amfiteátru užít si
poslední hodiny roku 2015 a přivítat Nový rok
2016, který je spojený s jubileem 700 let od narození Karla IV. První a jediný open air Silvestr
v Karlovarském kraji s bohatým programem
odstartoval už ve 21 hodin vystoupením kapely
End of Scream, která zde pokřtila i novou desku
Violincore. Po 22. hodině nastoupila na pódium

rocková formace Kozatay a kromě hutné bicí
soupravy začaly amfiteátrem znít i první dělobuchy. Před půlnocí pak dorazili na pódium starosta Lokte Zdeněk Bednář, místostarosta Petr
Zahradníček a farář Jiří Majkov. Poblahopřáli
příchozím mnoho štěstí a pohody do nového
roku a přivítali na jevišti císaře Karla IV., za
kterého byl přestrojen bývalý starosta Lokte Jiří
Kolářík. Půlnoční přípitek a následná brilantní
rocková nálož od skupiny New age of Smokie do

Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vám hned na úvod popřál vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví do nového roku 2016! Zároveň mi dovolte malé ohlédnutí za rokem minulým…
Nechci Vás unavovat výčtem toho, co se povedlo a případně i tím, co se třeba nepovedlo, ale chtěl bych Vás
ujistit, že na misce vah jednoznačně převažují klady nad zápory. Je pro mne (a také pro další lidi z radnice)
důležité slyšet od Vás, že se nám povedl chodník od lávky v Zahradní až po křižovatku v Revoluční, vážím
si Vašeho uznání za konečně dokončenou cestu ke hřbitovu a dále k Finským domkům, stejně jako slova
chvály za zrekonstruované chodníky v Lužné nebo ve Sportovní. Je třeba ale říci, že neberu na lehkou váhu
jakékoliv Vaše realistické připomínky k chodu našeho města, protože sám dobře vím, že je neustále co zlepšovat. Věřte, že vším, co by mohlo našemu městu prospět, se vážně zabýváme… Je dobré si ale přiznat, že
jsme také vázáni rozpočtem města, a proto je třeba rozumných rozhodnutí, kterým směrem se dále ubírat.
Čekají nás velké výzvy, ať už je to Dvorana, založení technických služeb, předláždění náměstí, nebo nová
parkoviště. Zároveň nechceme ustoupit z nastoupeného trendu podpory kultury, sportu a spolkové činnosti. Rok 2016 bude rokem „Oslav 700 let od narození KarlaIV.“, ale já věřím, že to nebude jenom rok oslav…
Přeji nám všem, aby byl rok 2016 zároveň rokem využitých příležitostí, kdy se nám společně podaří zase
posunout naše město o krok kupředu. Myslím si, že máme dobře nakročeno!
Zdeněk Bednář, starosta

časných ranních hodin pak už jen potvrdily, že
Loket se nejen v roce 2015, ale i v tom letošním
stane centrem dění mnoha kulturních a společenských akcí spojených s Karlem IV. a doufejme že i tak úspěšných a pohodových jako byl
právě Silvestr 2015. Všem organizátorům patří
obrovské poděkování, stejně jako Karlovarskému kraji, který poskytl na oslavy spojené s jubileem 700 let od narození Karla IV. finanční
dotaci. 
Kristián Šujan
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Lékárna otevřena!

19. března 2016 - koncert ZNC+HOUBA
20:00 95 Kč

Důvod k úsměvu má nejenom nová loketská lékárnice
Mgr. Kateřina Komínková, ale především občané Lokte, protože zhruba po roce byla konečně znovuotevřena místní lékárna. „Sama jsem byla překvapená, jak
hned první dny po otevření Lokeťané vítají a hlavně
využívají místní lékárnu. Prosím je o trpělivost, protože rozjezd výdejny léků po delší odmlce není úplně
jednoduchý, ale zatím se setkávám s pozitivními reak- lékárnu vloni po Mikuláši. Také my jí přejeme úspěšné
cemi a občané nám drží palce,“ řekla Mgr. Komínko- „zabydlení“ v Lokti a hlavně spokojené klienty, kteří
vá, která pochází z Přerova a převzala péči o loketskou již nemusí pro léky do sousedních velkých měst. (red)

15. dubna 2016 - koncert Depeche mode revival + Queen revival
20:00 95 Kč
25. dubna 2016 - koncert BUTY
20:00 140 Kč
rezervace od března

21. ledna 2016 		
28. ledna 2016 		

Kristýna Vášová – mimořádné ocenění poroty za vlastní
píseň (text + hudba), Eliška Zapfová – mimořádné ocenění poroty za interpretaci písničky Holka modrooká a Petra
Kriegerová – vítězka kategorie do 15 let a také absolutní vítězka celostátního kola soutěže. Všem patří poděkování za
perfektní reprezentaci školy s přáním mnoha dalších úspěchů v budoucnosti. Prosinec byl také ve znamení vánočních
koncertů, které se tentokrát konaly ve velkém koncertním
sále Pluhova domu a v Klášteře Sokolov.
V lednu 2016 budeme mít opravdu napilno, čekají nás
generální zkoušky projektu „Maja“, který spatří světlo světa
v únoru 2016. Na tomto projektu se podílí především taneční obor Základní umělecké školy, dále pochopitelně ZUŠ
band a také žáci výtvarného oboru Loket. Náš zcela nový
příběh nebudu prozrazovat, přijďte se v únoru podívat.
Pokud se ohlédnu za rokem 2015, naše škola doznala
opravdu velkých změn. Budova Školní náměstí 214 prošla 2. etapou rekonstrukce, díky níž se vytvořily adekvátní
podmínky pro výuku výtvarného a tanečního oboru ZUŠ,
od září 2015 využíváme historický objekt Pluhova domu
pro výuku hudebního oboru a navíc škola má tak po letech
koncertní sál, který plně využívá ke svému účelu. To vše by
se samozřejmě neobešlo bez velké podpory zřizovatele ZUŠ.
Věřím, že i v roce 2016 k nám najdete cestu a budeme se
společně podílet na kulturním životě v Horním Slavkově
i Lokti. 
Jan Zapf dipl. um., ředitel ZUŠ

V lednu 2016 Vás zveme na tyto akce:
Interní koncert ZUŠ 17:00 hodin
Interní koncert ZUŠ 17:00 hodin

taneční sál ZUŠ Loket
koncertní sál Pluhova domu

Roman Kvak

p o d ě k o v á n í

ZUŠ band oslavil páté narozeniny
Taneční sál Městského kulturního střediska Horní Slavkov
se stal 11. 12. 2015 dějištěm velkolepé oslavy pětileté existence orchestru Základní umělecké školy Horní Slavkov, tedy
ZUŠ bandu. Ve vestibulu MěKS mohli návštěvníci shlédnout výstavu zachycující toto pětileté působení orchestru
– koncerty, soustředění, soutěže – to vše bylo zachyceno na
fotografiích z období let 2010 – 2015. Během večera orchestr
předvedl svůj tradiční, ale i úplně nový repertoár. Spolu s orchestrem vystoupilo několik sólistů (Lucie Šreinová, Radek
Žalud, Dalibor Kaplan), dále se diváci mohli zaposlouchat
do hudby skupiny Abba (sólistky Štěpánka Svejkovská, Lucie
Šreinová a Petra Kriegerová), ve druhé polovině jsme vsadili
na kapelu Kozatay. Moderace večera se velmi úspěšně zhostil divadelník Viktor Braunreiter. Poděkování patří všem
zaměstnancům i žákům školy, kteří se na přípravě slavnostního koncertu podíleli, dále pí Romaně Hlavsové a Lence
Svobodové za výrobu nádherného a chutného dortu. Velmi
mile nás překvapila divácká účast, které si opravdu vážíme
– slavkovský kulturák asi dlouho nezažil takhle naplněný
taneční sál. Fotografie ze slavnostního koncertu najdete na
internetových stránkách zušky www.zushslavkov.cz.
V listopadu 2015 se v Brně konalo celostátní kolo soutěže
„Brněnská brána“. Zde jsme měli čtyři soutěžící, které sem
postoupily na základě výsledků soutěže „Březovský lístek“.
V celostátním kole se rozhodně neztratily a udělaly nám
velikou radost : Lucie Šreinová – účast v celostátním kole,

l o k e t

Jako každým rokem, tak i v listopadu 2015 na
nás v pečovatelském domě nezapomněli. Navštívili nás zástupci města Illertissenu a města
Lokte. Přátelskou atmosféru celého sobotního odpoledne zpříjemnilo vystoupení dětí ze
sousední mateřské školy. Děkujeme za dárky
a hezky prožité odpoledne, přejeme všem hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2016.

Pečovatelský dům Loket

a k t u á l n ě
Zamilovaný Ples města Lokte

Letošní Ples města Lokte se uskuteční netradičně již v sobotu 13. února, tedy v předvečer
svátku zamilovaných na sv. Valentýna! Vstupenky budou k mání od 1. února na pokladně
hradu Loket a podrobný program se dozvíte
koncem ledna na webových stránkách Lokte
a v únorových Loketských listech.

Další dotace na Karla IV.

Loket byl úspěšný v žádosti o příspěvek na
výstavu „Karel IV. - Loket a Lauf “ u Českoněmeckého fondu budoucnosti. „Obdrželi
jsme závazné stanovisko příspěvku 150 tisíc
Kč na uspořádání souběžné výstavy jak v Lokti – Černé věži, tak v Laufu a jejíž zahájení se
předpokládá v květnu,“ řekl místostarosta Petr
Zahradníček. Zároveň upozornil, že o dalším
podílu spolufinancování na této výstavě bude
rozhodovat také krajské zastupitelstvo na svém
únorovém zasedání. „Zde má Loket zažádáno o stejnou částku na již zmíněnou výstavu
a Hrad Loket má obdobnou žádost na letní
Slavnosti Karla IV. na hradě v Lokti,“ upřesnil
místostarosta.

Padne příští rok v Lokti hranice 300 …? Letos vyběhlo do nového roku rekordních 294 účastníků!

Foto: Pavel Váša / Text: Mgr. Rudolf Flaška, pořadatel

31. ročník Novoročního běhu v Lokti, který pořádalo
Město Loket ve spolupráci s tělovýchovnou jednotou,
předčil všechna očekávání, hlavně pořadatelé byli
mile překvapeni velkým nárůstem startujících, Salva z pušek Loketských ostrostřelců uvedla do pohybu
294 účastníků, kteří naplnili krédo pořadatelů, tj. pobavit se na Nový rok se stejně naladěnými lidmi, rozhýbat svoje tělo zmožené vánočními oslavami a hlavně
zahájit nový rok pohybem. V cíli obdrželi startující
pamětní minci, volnou vstupenku na hrad Loket a pochutnali si na výborné česnečce manželů Hejnových.
Její kvalitu pochválil i kuchař Ondřej Slanina, známý
z televizního programu „Kluci v akci“.
Mezinárodní punc dal této akci pravidelný start rodiny Escajadillo z Bruselu a Aboellaoui z Bratislavy.

Nejrychleji trať v délce 2,5km zdolal a vítězství z předchozích let zopakoval domácí Tomáš Valta před Robertem Čepkem a Matyášem Doubkem, oba z Prahy.
V ženách zvítězila chodovská Hana Zápotocká před
Evou Hejnicovou ze Sokolova a Markétou Bauerovou
z Lokte. Pořadatelské služby se na výbornou zhostili
a poděkování patří manželům Károvým, Hejnovým,
paní Vlasaté, pánům Demeterovi, Vostrému, Flaškovi
a naším mladým „ajťákům“ Kubovi a Klárce Károvým
a Adamovi a Markétce Bauerovým.
Celková výsledková listina novoročního běhu v Lokti
bude zveřejněna na nově zřízených webových stránkách www.novorocnibehloket.webnode.cz, na webstránkách města Loket www.loket.cz a bude zaslána
na e-mailové adresy účastníků.
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Začal nový rok 2016 a školní lavice zvučí životem stále, život se tu nezastavuje,
nějak zapomněl a běží stále svůj maratón školního roku.
Co je tedy u nás na Střední průmyslové
škole v Lokti nového? Celá řada věcí.
Předně jsme se zúčastnili přehlídky
středních škol pro rok 2016/17 s názvem Výstava škol 2016. Je to již tradiční akce, která se koná postupně na
čtyřech místech v našem Karlovarském
kraji, a to v Ostrově, Karlových Varech,
Sokolově a Chebu. Střední školy se zde
představují žákům základních škol, prezentují své obory a snaží se je získat pro
studium jako své budoucí žáky.
V rámci této akce se pak i jednotliví vyučující naší školy podílí na náboru žáků
přímo na základních školách, většinou
na třídních schůzkách s rodiči žáků
9. tříd.
Žáci základních škol jsou pak na SPŠ
Loket zváni na Projektový den, kde se
mohou blíže seznámit s nabízenými
obory a výukou odborných předmětů
zaměřených na stavebnictví a informační technologie. Letos chystáme novinku
a při prohlídkách odborných učeben je
k vidění 3D tiskárna a žáci si mohou
sami naprogramovat drobný předmět
a dále si zde mohou zkusit práci s robotickou rukou. Dále proběhlo testování
žáků čtvrtých ročníků s názvem Vektor 4. Kontrolní testy se týkaly nejenom
dvou vyučovaných předmětů, českého
jazyka a literatury a matematiky, ale
ještě obecných studijních předpokladů.
Cílem je sledovat vědomostní růst jednotlivých žáků v průběhu studia. Výsledky jsou po centrálním vyhodnocení
zasílány zpět na jednotlivé školy, žáci
jsou tak informováni o svých výkonech
a mohou se lépe zaměřit na oblasti, ve
kterých mají ještě rezervy. Naše škola
také již tradičně pořádá Dny otevřených dveří. První se uskutečnil v pátek
11. 12. 2015, od 14,00 do 17,00 hodin.
Rodiče se svými dětmi projevili velký
zájem o studium na naší škole, který
vychází z výborné pověsti, jež škola má
a dobrého uplatnění na trhu práce.
Druhý Den otevřených dveří se koná
nyní v lednu, proto Vás zveme na sobotu 9. ledna 2016 na Střední průmyslovou školu v Lokti. Od 9,00 hodin
nás můžete navštívit a prohlédnout si
celou budovu i jednotlivé učebny. Na
Vaše dotazy budou odpovídat přítomní vyučující a pro návštěvníky budou
k dispozici i ukázky využití moderních
technologií ve výuce. Akce potrvá do
16,00 hodin. Budeme se těšit na Vaši
návštěvu.
Za SPŠ Loket
Mgr. Alexandr Štěpnička

Ze života Základní školy Loket
I období toho nekonečného čekání na Vánoce a vánoční prázdniny se naši žáci
snažili zpestřit si mimovyučovacími aktivitami. Tak například prvňáčci se svojí
paní učitelkou navštívili městskou knihovnu, kde se od paní knihovnice Kláry
Rozsypalové dozvěděli, že V knihovně jak v pokojíčku najdou svoji milou knížku.
Třeťáci Leona Kurucová, Daniel Novotný, Michal Klášterka a David Bílý s páťákem Pepou Novotným zase vyrazili do Královského Poříčí na soutěž v bowlingu.
Výsledkem jejich bowlingového snažení bylo 8. místo.
To druhostupňáci besedovali a rozjeli školní kola olympiád. Beseda čekala šesťáky, v rámci protidrogové prevence za nimi přišli zástupci organizace Kotec. Dětem představili K-centrum a terénní programy Sokolov a vysvětlili, pro koho tu
podobné organizace jsou, komu umí pomoci, co dělají pro rodiče, veřejnost, pro
uživatele návykových látek, gamblery.
8. a 9. ročníky se už v tomto období zapojily do školního kola dvou olympiád.
Reportáž z lesní pedagogiky
Nejprve to byla 25. 11. olympiáda dějepisná. Její téma letos, kdy se připravujeme
na straně č. 5.
na velkolepé oslavy 700. výročí narození Otce vlasti, ani nemohlo být jiné – Po
stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou. Zúčastnili se 4 žáci, z nichž tři úspěšně postupují do okresu. Vítěz Martin
Růžička z 8. B a deváťáci Christian Bošiak a Jan Zahradníček. 18. ledna jim budeme držet palce.
Češtináři své štěstí přišli zkusit 2. prosince. Bylo jich šest a museli si poradit s několika záludnostmi v sestaveném jídelníčku, to
byla mluvnická část, a s úvahou ve slohové části.
Při rozsvěcení vánočního stromu zazpíval v rámci doprovodného programu na náměstí i smíšený sbor žáků 1. a 2. stupně. Pod
vedením své sbormistryně, paní učitelky Marty Kupčíkové, nacvičily děti několik vánočních koled a zhruba patnáctiminutovým vystoupením zpestřily adventní nedělní odpoledne.
Za ZŠ Loket Mgr. Lucie Žippaiová

PŘEJEME VŠEM ZEJMÉNA HODNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE
A ABY SE ROK S ČÍSLICÍ 2016 ZAPSAL DO ŠKATULKY S NÁPISEM
PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ.

• Žáci a zaměstnanci ZŠ Loket •

Pozvánka: Základní škola Loket pořádá ve čtvrtek 21. 1. 2016 od 8.00 do 15.00 hodin den otevřených dveří na
1. a 2. stupni. Všichni, kdo chtějí vidět, jak probíhá výuka v jednotlivých třídách a předmětech, mají v tento den
jedinečnou šanci a jsou srdečně zváni.
Zápis do prvních tříd: Vážení rodiče, ředitelství Základní školy Loket oznamuje, že zápis dětí do 1. třídy bude ve
čtvrtek 28. ledna 2016 od 13.30 hod. do 17.00 hod. v budově v Radniční ul.
ZÁPIS SE TÝKÁ DĚTÍ NAROZENÝCH V DOBĚ OD 1. 9. 2009 DO 31. 8.2010
Zároveň zveme všechny děti, které dostaly odklad školní docházky pro letošní školní rok.
S SEBOU: rodný list dítěte a občanský průkaz

V tomto čísle Loketských listů je vložen ODPADOVÝ KALENDÁŘ MĚSTA LOKET, kde najdete
všechny informace o sběrných místech pro elektroodpady, termíny svozu objemných odpadů, nebezpečných odpadů, ceny za likvidaci odpadů, četnost svozů atd. Vzhledem ke změně svozové společnosti
od ledna tohoto roku došlo ke změně některých svozových termínů (dnů), proto si ODPADOVÝ KALENDÁŘ uschovejte (je zveřejněn i na webových stránkách Městského úřadu Loket).
Všichni odběratelé, kteří mají s městem Loket uzavřenou smlouvu na svoz komunálního odpadu, obdrží v lednu do schránek doklad k úhradě ceny za odvoz odpadů na rok 2016.
Po předložení dokladu o úhradě odvozu odpadů na Městském úřadu Loket - odbor finanční (pokladna - p. Kaiserová), odběratelé obdrží samolepící známku na příslušné období, kterou si označí svou
sběrnou nádobu.
Upozorňujeme, že nádoby neoznačené známkou na rok 2016 nebudou po 31. 1. 2016 již vyváženy.

Pozor změna svozového dne i doby vyvážení popelnic!

Nádoby budou vyváženy v úterý (místo pondělí) a to v době od 7 do 20 hodin. Nádoby se 14denním
intervalem budou vyváženy v liché týdny. Pokud se stane, že v den svozu směsného odpadu Vám nádoba (popelnice) nebude vyvezená, je nutné toto telefonicky nahlásit hned následující den do 11 hodin
na Městský úřad Loket, odbor výstavby - p. Naděžda Doischerová, telefon 352 359 726, nebo e-mail
n.doischerova@loket.cz, aby mohl být zajištěn náhradní vývoz nádoby. Upozorňujeme, že směsný odpad se musí vejít do zavřené popelnice (každý je povinen si nasmlouvat na směsný odpad dostatečně
velkou nádobu). Odpad odložený vedle nádoby nebude odvážen a je na něj nahlíženo jako na založení
„černé skládky“, za které lze uložit pokutu.
První svoz objemných odpadů (nábytek, koberce apod.) pro občany města v roce 2016 bude ve
dnech 15. - 17. ledna 2016.
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„Děti zlobí stejně, jsou ale drzejší,“ říká zastupitel Zdeněk Demeter
Rozhovor se zastupitelem Zdeňkem Demeterem,
kterého v Lokti znají všichni pod přezdívkou Čombe. Jak se podílí na kulturním a sportovním životě
v našem městě, jak by si představoval využití Dvorany a co přeje Loketským do Nového roku 2016?
Otázky pokládal Mgr. Kristián Šujan.

dnešní školáky a mládež v porovnání s těmi například před 10 lety? V čem jsou jiní?
Zlobí stejně, ale jsou drzejší, hlavně druhý stupeň, ví, co můžou, jaká mají práva, ale povinnosti,
to je pro ně španělská vesnice. Samozřejmě se to
týká pouze některých. Najdou se mezi nimi i normální.

Jak dlouho už bydlíte v Lokti?
Od roku1992, pracoval jsem devět let v porcelánce Epiag. Od roku 2001 dodnes jsem zaměstnancem základní školy.

A co naše město, jak se dle Vašeho názoru změnil Loket a jeho okolí za posledních 10 let?
Myslím si, že město rozkvetlo, od té doby, co jsem
tady. Hrad, hlavní třída TGM, amfiteátr. Je na první pohled zřejmé, že se do města investuje a daří
se mu. Jediné, co stále zůstává stejné, je Dvorana,
která chátrá a nemá prozatím využití.

Proč Vám vlastně říkají Čombe?
To už mám od malička, asi to byl dobrý fotbalista. V podstatě mě pod touto přezdívkou znají
opravdu všichni.

A podle Vás využití Dvorany?
Nemáme žádné kulturní prostory, kde by se mohly dělat schůze, zábavy, plesy a různé další kulturní
činnosti od koncertů a akcí v zimních měsících.

Vy sám hrajete fotbal?
Ne, nehraji, už jenom trénuji.
Jak se tedy podílíte na kulturním a sportovním
životě v Lokti?
Jsem na každé kulturní i sportovní akci pro děti.
Ať je to Mikuláš a čerti, tak rovněž například Děti
baví Loket, dětské dny nebo Termití dny. Trénuji
jednou týdně i mladší děti ve fotbale a dvakrát týdně mladší a starší ve florbale. Rozvážím také plakáty s informacemi o kulturních akcích, které se konají v knihovně, na hradě či v přírodním divadle.
Když chodím na kulturní akce, trochu mě mrzí,
že tam nevidím skoro žádné Lokeťáky, spíše cizí
lidi. Určitě by místní měli využít možnosti, že se tu

Jaký je vás názor na zimní údržbu, která je
v současnosti řešena najímáním externím firem?
Proč jste se rozhodl kandidovat do zastupitelPodle mého by zimní údržbu mělo spravovat
stva?
samo město a mělo by z městské kasy nakoupit
Už druhé volební období jsem kandidoval za techniku a stroje, protože už dva roky je velmi slastranu ČSSD a že jsem se teď dostal ze čtvrtého bá zima. Město by podle mě na tom velmi ušetřilo.
místa až do zastupitelstva, mě opravdu překvapilo.
Vážím si podpory lidí a chtěl bych jim tímto velmi
Co byste popřál loketským občanům do Novépoděkovat a nechtěl bych je zklamat.
ho roku?
Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a všechno, co
Jste školníkem na základní škole. Jak hodnotíte chtějí, tak aby jim v životě vyšlo.
pořádá tolik skvělých akcí.

Stotisící návštěvník na hradě Loket za rok 2015 přišel v době vánočních trhů
Sezóna roku 2015 byla na hradě Lokti opět velmi
úspěšná. Od začátku ledna 2015 jsme na hradě
Lokti uvítali 12. prosince 2015 v době konání
Krušnohorských vánočních trhů stotisícího návštěvníka!
I v roce 2013 a také pak v roce 2014 navštívilo
hrad Loket více než sto tisíc turistů a milovníků
historie. Stotisící host na hrad Loket přišel vloni
v listopadu, v roce 2013 to bylo koncem prosince.
Stotisící návštěvicí se stala paní Jana Kučerová
z Lokte, která si zakoupila vstupenku na Krušnohorské vánoční trhy v odpoledních hodinách
a vešla hradní branou do hradu ve 14.55 hod. dne
12.12.2015. Jubilejního hosta na hradě Lokti přišel
uvítat ředitel hradu Loket pan Václav Lojín. Glejt
hradního pána výrazně a slavnostně přednesla
před přítomným publikem ve staročeštině oblíbená herečka paní Bára Štěpánová (viz foto). Glejt
s pečetí hradu ve stylu středověkém opravňuje
jeho držitele kdykoliv během roku 2015 k návštěvě
hradu Loket zdarma, a to i v době konání výročních trhů, jako jsou Vánoční jarmark, Rytířská klání či Vinobraní.
Stotisící návštěvnici gratulovali a předali dárek –
knihu Historie Lokte od PhDr. Vladimíra Vlasáka
a suvenýry z hradu Loket - přítomní průvodci,
pan Jan Piela a také vedoucí průvodců Mgr. Naděžda Koláříková.

Paní Jana Kučerová navštěvuje hrad Loket „při každé slavnostnější příležitosti“ a Krušnohorské vánoční trhy si nemohla nechat ujít, jak nám sdělila.
Pokaždé, když přijedou její vnoučata, neopomene
s nimi navštívit hrad a užít si i vyhlídku na hradní
věži. S vnoučaty si ještě netroufla navštívit expozici
útrpného práva, to je zatím příliš děsivé pro jejich
malé děti.
Sama však ráda obdivuje státem v roce 2014 navrácené exponáty a sbírky, ty se jí velmi líbí. Nejraději
si prohlíží sbírky porcelánu, výstavu starobylého
nábytku a přímo miluje výhled z hradní věže do
všech světových stran. Útrpné právo je dle jejích

slov také dokonale provedená expozice i s popisky
jednotlivých figurín.
Hradníci z Lokte mají za sebou letos opravdu
úspěšný rok. 12.12. a 13.12. 2015 se opět tradičně konaly Krušnohorské vánoční trhy a tentokrát
s nevídanou účastí - prožít si adventní atmosféru
s vánočním programem od pohádek, přes koledy,
tvůrčí dílničky až po řemeslnické stánky přišlo celkem 4112 návštěvníků! Magické číslo počtu 100
000 návštěvníků hradu Loket v roce 2015 jsme
tedy letos zase překročili!
Mgr. Naděžda Koláříková, vedoucí průvodkyně
hradu Loket
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Jediný známý loketský puškař Johann Dörfler
Hrad Loket obohatil na konci roku 2015 své sbírky
o nový hodnotný přírůstek. Je to perkusní (úderová)
pistole, jež sice postrádá výtvarnou výzdobu, ale vyniká
dokonalým technickým zpracováním a účelnou elegancí. Celková délka pistole je 47 cm. Osmiboká hlaveň je
dlouhá 32 cm a její těleso se kónicky k ústí a závěru mírně rozšiřuje. Vývrt hlavně má 16 pravotočivých drážek
a je ráže 13,5 mm. Zapuštěný perkusní zámek je osazen
pistonem (komínkem), do něhož se vkládala roznětka
uváděná v činnost úderem kohoutu osazeného v závěru
pistole. Natažený kohout uváděla v činnost spoušť opatřená napínáčkem a krytá spoušťovým obloučkem. Pažba
pistole je z hladce opracovaného ořechového dřeva, pouze její předpažbí ozvláštňuje jazýčkový náběh. Nad ústí
hlavně je upevněna muška a v zadní části je stavitelné
hledí osazené zapuštěným čtyřhranem pro seřízení. Celá
garnitura pistole včetně desky zakončující držadlo pažby
je železná bez jakéhokoliv zdobení. Na vrchu zámku pistole je vyryta číslice „2“ dokládající, že pistole byla vyrobena jako párová. Kromě jejího druhého exempláře k ní
původně náležela i příslušná výbava potřebná ke střelbě
a údržbě zbraně. Celý soubor, z něhož se nám zachovala
jen jedna pistole, se obvykle vkládal ještě do společného
pouzdra. Ačkoliv pistole byla vyrobena jako párová, její
technické prvky a zpracování dokládají, že sloužila primárně k terčové sportovní střelbě. Z našeho pohledu je
zvláště významné, že na vrchní ploše hlavně je podélně
vyryta signatura výrobce pistole „JOH. DÖRFLER IN
ELBOGEN“, která prokazatelně dokládá loketský původ
historické zbraně a jednoznačně určuje i jejího tvůrce –
zdejšího puškaře Johanna Dörflera. Johann Dörfler se
narodil 10. srpna 1803 v Krajkové v rodině punčochářského mistra Friedricha Dörflera. Ačkoliv v té době působilo v jeho rodišti více výrobců palných zbraní, vyučil
se puškařskému řemeslu pravděpodobně u puškařského
mistra Johanna Riesse v nedalekých Jindřichovicích. Za
místo k provozování své živnosti si zvolil nedlouho po
vyučení krajské město Loket, mezi jehož měšťany byl
přijat již 10. ledna 1828. Ekonomický potenciál světu
se postupně otevírajícího Lokte začal právě v této době

výrazně narůstat zakládáním nových výrobních podniků. V roce 1815 zde založili porcelánku vídeňští podnikatelé Eugen a Rudolf Haidingerové a roku 1823 se do
Lokte přistěhoval z Chlumu Svaté Maří Josef Mürling,
který ve městě o pět let později zřídil závod na výrobu
později proslavených perníkářských specialit. Svoji puškařskou dílnu začal Johann Dörfler provozovat zprvu
v pronajatých prostorách domů jiných majitelů. Vlastní
dům na Hlavní ulici čp. 88, kam nakonec výrobu přemístil, si koupil za 1404 zlatých 45 krejcarů v březnu
1834 a v červenci 1838 k němu ještě přikoupil za 3 a půl
zlatého asi šest sáhů přiléhající části pozemku mezi hrad-

doby po třicetileté válce jsou spojeny především s karlovarskými puškaři využívajícími poptávky po svých výrobcích také mezi bohatší lázeňskou klientelou. Ačkoliv
karlovarské puškařství již od konce 18. století na svém
výlučném postavení v loketském kraji ztrácelo, provozovatelé tohoto speciálního řemesla se za života J. Dörflera
i v jiných místech regionu stále hojně objevovali. V devíti
zdejších městech a na třech panstvích jich bylo na konci
roku 1845 napočteno celkem sedmnáct. Členy městských
střeleckých spolků, které měly kromě zájmové činnosti
také praktický význam branných sborů, se pravidelně ze
své profese stávali právě místní puškaři. Významné postavení mezi nimi měl v loketském kraji od počátku 19.
století spolek krušnohorských terčových střelců, v němž
se organizovali vedle karlovarských střelců i střelci z Lokte, Horního Slavkova, Nejdku, Horní Blatné, Jáchymova,
Jindřichovic a Bochova. Tímto i dalšími místními spolky
pořádané střelecké soutěže dokládají dodnes zachované
a pozoruhodně výtvarně zpracované terče. Účast Johanna Dörflera z Lokte při střelecké soutěži v Karlových
Varech v roce 1839 připomíná první cena, kterou zde
tehdy získal. Jediný známý loketský puškař Johann Dörbami, jež v té době město rušilo. Jednalo se tehdy o měš- fler byl dvakrát ženat. V únoru 1829 si vzal v Lokti za
ťanský právovárečný dům, který později dostal v Hlav- ženu zdejší hrnčířskou dceru Annu Bartlovou a po jejím
ní ulici č. 15 a dnes se jedná o bohužel stavebně velmi brzkém úmrtí se znovu oženil v lednu 1832 v Jindřichozchátralý domovní objekt na ulici T. G. Masaryka čp. vicích s tamější dcerou jircháře Johannou Göttlovou.
84. Z Dörflerovy výroby ručních palných zbraní provo- S oběma manželkami měl dohromady osm potomků.
zované v tomto domě po celou druhou třetinu 19. století Z nich si zaslouží zmínku syn Josef, narozený v březnu
se zachovalo jen nepatrné množství jejích pozůstatků. 1840, jenž se vyučil pravděpodobně u svého otce, ale
Základní mechanismus jeho výrobků je poznamenán odešel do Vídně, kde se stal v závěru 19. století vedle J.
dobou vzniku, kdy zastaralý křesadlový systém zážehu Postlera vyhlášeným výrobcem luxusních a moderních,
střelného prachu nahradil šířící se jednodušší a spoleh- technicky dokonale zpracovaných pistolí. Nejmladší
livější způsob perkusní (úderný), jenž v časech po ukon- Dörflerův syn Friedrich, narozený v srpnu 1845, v Lokti
čení Dörflerovy činnosti vytlačily další modernější typy. zůstal, stal se význačným stavitelem a v letech 1893 až
Získaná perkusní pistole je proto typickým příkladem J. 1918 řídil jako starosta zdejší městskou správu. V době
Dörflerem běžně produkovaných palných zbraní. Také jeho starostování zažívalo město Loket nebývalý rozkvět,
na Loketsku přispěly k tehdejšímu rozvoji a modernizaci do něhož zasáhla až první světová válka. Úspěšný život
výroby těchto zbraní napoleonské války a rozkvět činnos- puškaře Johanna Dörflera ukončila smrt, která jej zati střeleckých spolků a jimi pořádané střelecké soutěže. stihla v důsledku tuberkulózního onemocnění 23. června
Puškařství zde navazovalo na starší tradice, které již od 1867 v jeho loketském domě. PhDr. Vladimír Vlasák

ZŠ LOKET | LESNÍ PEDAGOGIKA
V průběhu podzimních měsíců využila naše škola
nabídky pana Františka Koláře, ředitele Loketských
městských lesů, s.r.o., zúčastnit se s našimi žáky environmentálního vzdělávání o lese v rámci výukových
programů lesní pedagogiky. Takovou zajímavou nabídku nešlo samozřejmě odmítnout - učit se o lese
v samotném lese!
Výukové programy probíhaly v loketských lesích
a trvaly vždy celé dopoledne. Lesní pedagogové (mají
lesnické vzdělání a certifikát o absolvování kurzu
lesní pedagogiky) velmi zajímavě a citlivě předávali
díky svým zkušenostem žákům své znalosti o lese,
o přírodě. Děti se dozvěděly, jak lesáci v lesích hospodaří, kdo vlastně v lese pracuje, o zvěři, o pěstování a sázení lesa… A to vše právě přímo v lese formou
her a zapojováním všech smyslů. Děkujeme Loketským městským lesům, s.r.o., že nám zprostředkovaly tak smysluplnou a zajímavou výchovně-vzdělávací akci. Naše poděkování patří samozřejmě rovněž
Centru lesní pedagogiky, které sídlí v Poděbradech,
zvláště skupině lesních pedagogů, která se nám věnovala a ukázala našim dětem, že se dá v lese nejen
zažít dobrodružství, ale také mnohému naučit. Na
společné setkání na jaře se už teď těší i naši nejmladší
- prvňáčkové!

A co děti…?
Moc se mi to líbilo, jak jsme hráli na veverčáky a další hry... 
Láďa, 3.A
Moc se mi to líbilo, bylo to super, nejvíc se mi líbilo
běhání s parohem... 
Valinka, 3.A
Dozvěděla jsem se nové věci, třeba „oplocenka“ nebo
co dělá lesník…
Anička, 3.A
Líbily se mi hry a povídání o lese…
Nicolka, 3.A
Nejvíc se líbilo, jak jsme závodili s parohem…

Ríša, 3.A
Nejvíc se mi líbila hra na veverky a na prasata…

Leonka, 3.A
Líbila se mi hra na sázení stromečků… Eliška, 2.A
Nejvíce se mi líbilo představování v kruhu…

Kamča, 3.A
Líbil se mi lesní mikrofon….
Luky, 2.A
Líbilo se mi celé dopoledne…
Kristýnka, 2.A
Líbila se mi hra na kůrovce…
Dan K., 2.A
V lese se mi líbilo. Líbilo se mi, jak jsme chodili po
lese se zavázanýma očima. 
Klárka, 2.B
Chtěl bych, abyste přijeli příští rok… Zdenda, 3.B
Líbilo by se mi, kdyby tam byli zajíci… Pavlík, 3.B
Bylo to hezký, já si myslím, že jsem byl lesák…

Ernest, 3.B
Mně se nejvíc líbilo v lese, jak jsme koukali dalekohledem…
Anička, 3.B

Nejvíc se mi líbilo, jak jsme hráli veverky, a chtěla
bych, aby se to opakovalo každý rok… Evelínka, 3.B
Líbila se mi hra na oplocenku pro stromy. Nesmělo
se tam dostat žádné zvíře...
Daniel, 3.B
Naučil jsem se měřit výšku, váhu a šířku stromu…

Aleš, 7. roč.
Měřili jsme výškoměrem stromy, poznávali různé
věci, např. lišejníky… 
Šárka, 7. roč.
Sázeli jsme stromky dvěma způsoby, sekyro – motykou a sazečem… 
Karolína, 7. roč.
Úplně vše se mi líbilo… 
Šárka, 7. roč.
Mgr. Gerta Míková
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P R O G R A M

M Ě S T S K É

5. 1. 17:00 Vernisáž výstavy Jarmily Sobotové Co
život dal a vzal
Úvodní slovo Dalibor Nesnídal, hudební doprovod
Jindřich Tolar.
6. 1. – 7. 2. VÝSTAVA
Jarmila Sobotová – Co život dal a vzal
Retrospektivní výstava legendární loketské umělecké
knihařky a jejích učedníků a přátel. Jarmila Sobotová vystudovala gymnázium v Duchcově (1963),
poté střední pedagogickou školu v Karlových Varech. Několik let působila ve školství, kromě jiného
také učila na posledně jmenované škole. Dálkově
vystudovala psychologii na Filozofické fakultě UK
v Praze (1979). V létě 1982 emigrovala nejprve do
Švýcarska, poté se roku 1984 usadila s manželem
Janem v USA. Zde absolvovala obor uměleckého
knihařství u Jana Soboty na School of Bookbinding
& Restoration v Ohiu (1986). Dále studovala čerpání papíru na Institute of Art v Clevelandu (Ohio,
1987) a poté malbu a kresbu na Colin County
College v Planu (Texas, 1993). V USA pracovala
více než 10 let v rodinném studiu, galerii a ve škole
umělecké knižní vazby a restaurování. Roku 1996
se vrátila do vlasti, pracovala v rodinné firmě Umělecké knihařství a galerie u Sobotů, dosud tvoří. Je
zakládající členkou Společenstva českých knihařů
a zakladatelkou Expozice umělecké knižní vazby
v Lokti. Jarmila Sobotová je pravděpodobně světově
nejproslulejší žijící obyvatel Lokte.
13. 1. 16:00 Vyhlášení vítězů Loketského žurnálu
V oddělení pro děti budou vyhlášeny výsledky 14. ročníku soutěže malých redaktorů a kreativců Loketský
žurnál. Srdečně zveme účastníky i veřejnost!
13. 1. 18:00 KINO LOKET: PROMÍTEJ I TY
Zázračné dítě internetu: příběh Aarona Swartze
Aaron Swartz už od dětství miloval počítače. Z geniálního programátora se postupně stal aktivista,
který si začal uvědomovat, že technologie jsou dobrý
sluha, ale snadno zneužitelný pán. Internet považoval za demokratické médium a bojoval proti snaze
úřadů a veřejných institucí redukovat prostřednictvím technologií občanské svobody a přístup k informacím. V roce 2011 čelil trestnímu stíhání za
stahování článků akademického časopisu JSTOR.
Kauza se před soud ale nikdy nedostala. Aaron si
v šestadvaceti letech vzal život. Snímek o životě zázračného dítěte internetu otevírá otázku internetové
bezpečnosti a vztahu technologií a občanských práv
v současném světě.
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17. 1. 13:00 – 17:00 Knihařské řemeslo: Dekorování papíru
První lekce dlouhodobého kursu Knihařské řemeslo.
Lekci dekorování papíru vede Mgr. Jana Lieblová.
Pouze pro přihlášené.
19. 1. 18:00 Úvod do Bible: Plány lidské a Boží
Jsme hříčkou nezvratného osudu nebo karmy? Stane
se vždy, co má se stát? Má cenu dělat si plány? Co
na to posvátné texty Bible? Přednáška Tomáše Kábrta z České biblické společnosti.
20. 1. 18:00 KINO LOKET: PROMÍTEJ I TY
Úkryt
Španělský pár zasažený ekonomickou krizí, obchodník z Mauretánie, romská rodina z Rumunska…
Mohou se tak rozdílní lidé potkat v jeden čas na
jednom místě? Ve švýcarském Lausanne ano. Zdejší
útulek pro bezdomovce a migranty je v zimní sezoně jednou z mála nadějí, jak neumrznout na ulici.
Kapacity jsou omezené, a i když personál dělá, co
může, ne vždy se dostane na všechny. Před vchodem
se tak každý večer odehraje dramatický zápas o nocleh, který má vždy nějaké poražené. Režisér Fernard
Melgar pokračuje po filmu Zvláštní let, oceněném
na festivalu Jeden svět 2012, citlivým observačním
způsobem ve zkoumání tématu přistěhovalectví.
Švýcarsko 2014, 101 minut, režie Fernand Melgar.
21. 1. 18:00 Setkání s Ivem Železným
Beseda s legendárním překladatelem ze severských
i jiných jazyků (mj. Nic pro hrdiny od Sama Lundwalla), sestavitelem většiny zásadních sci-fi antologií 80. let (mj. Pozemšťané a mimozemšťané, Stalo
se zítra, Experiment člověk) a jedním z největších
polistopadových nakladatelů.
23. 1. 14:00 – 17:00 Herní odpoledne: Vrhcáby
alias Backgammon
Tradiční sobotní herní odpoledne, tentokrát zaměřené na oblíbenou deskovou stolní hru vrhcáby neboli backgammon. Zkrátka nepřijdou ani fanoušci
jiných her, k dispozici jsou všechny naše tituly.
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značný nárůst počtu nepovedených domácích potratů a nechtěných těhotenství. Carla se domnívá,
že zákon jde proti lékařské etice a porušuje ženská
práva. Ona a její tým proto ve snaze pomáhat pacientkám balancují na hraně ilegality. Skrze Carlin
příběh zároveň nahlížíme do současné politické situace v Nikaragui, o které se příliš nemluví.
USA/Nikaragua, 66 minut, režie Alessandra Zeka,
Holen Sabrina Kahn.
28. 1. 16:00 Doktorská čítárna pro děti 3 – 6 let
a jejich rodiče
V lednu s nudlí u nosu? Že je to váš případ? A jak
s tím přežít? A jak s tím bojovat? A dá se měřit teplota banánem? To vše a ještě něco navíc se dozvíte
v lednové čítárně! Srdečně zveme děti i jejich rodiče.
28. 1. 18:30 Koncert ZUŠ: END OF SCREAM
Unplugged
Akustický koncert loketské violincoreové formace
END OF SCREAM, která právě vydala své první
CD (na koncertě v prodeji). Pravidelný koncert pořádaný Sdružením rodičů a přátel Základní umělecké školy Horní Slavkov/Loket.

PŘIPRAVUJEME:
3. 2. 18:00 KINO LOKET: PROMÍTEJ I TY
ThuleTuvalu
6. 2. 14:00 – 17:00 Suminagashi – výtvarný
workshop Vincenta Bodrova
9. 2. 17:00 Vernisáž výstavy Miloše Löfflera: Kaleidoskop duše
10. 2. – 6. 3. VÝSTAVA
Miloš Löffler: Kaleidoskop duše
Článek „Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka“
- Výjimečný projekt na podporu čtenářské gramotnosti pro žáčky 1. tříd ZŠ startuje 6. 1. 2016!
byl umístěn na web města Lokte www.loket.cz.

27. 1. 18:00 KINO LOKET: PROMÍTEJ I TY
Tichá inkvizice
Lékařka Carla denně řeší etické dilema. Současný
nikaragujský prezident Daniel Ortega totiž v reakci na svůj povolební úspěch, kterého dosáhl díky
podpoře katolické církve, schválil v roce 2007 nařízení zakazující potraty. A to i v případě znásilnění,
incestu nebo ohrožení života matky. Důsledkem je

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

N A

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).

V rámci 13. ročníku
celorepublikové sbírky
„V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“
2015 se v Městské knihovně Loket
vybralo 2.473 korun.
Děkujeme všem návštěvníkům
knihovny, kteří přispěli!
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Baník Sokolov se zapsal
do historie druhé ligy
Fotbalový klub ze Sokolova hraje
svou jubilejní desátou sezónu ve Fotbalové národní lize a v její podzimní
polovině zaznamenal hned několik
historických momentů. V patnácti
zápasech nasbírali svěřenci trenéra Daniela Šmejkala 29 bodů, což se
jim ještě nikdy nepodařilo. Vděčí za
to sedmi vítězstvím a osmi remízám.
Ze hřiště tak baníkovci neodešli ani
jednou poraženi a tímto počinem se
stali prvním týmem, kterému se to
od vzniku České republiky (od sezó-

ny 1993/1994) podařilo. Do jarních
odvet půjdou sokolovští fotbalisté ze
skvělého druhého místa!
Baníkovská mládež svádí v tomto
ročníku těžké souboje vesměs s nejlepšími českými kluby. Statečné výkony někdy stačí, někdy ne, ale daleko
podstatnější je fakt, že jen zápasy proti takovým týmům se sokolovští hráči
mohou zlepšovat. Ve fotbalovém kalendáři nyní následuje zimní přestávka, ale už teď je jisté, že na FK Baník
Sokolov čeká hodně zajímavé jaro.

klamy

váš tvůrce re

ět?
Chcete být vid
y?
Nabízíte služb
oží?
Prodáváte zb
ch!
ketských liste
Inzerujte v Lo

LOKETSKÉ LISTY • Vydává Město Loket, 11. ročník, číslo 1/2016 • 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. 739 544 446, e-mail: kalabova@mediaas.cz. Příspěvky do únorových Loketských listů posílejte nejpozději do 15. ledna 2016 na e-mailovou
adresu Mgr. Kristiána Šujana, a to kristian.sujan@centrum.cz.

