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Zlaté loketské knihařské ručičky

/ Foto: Jarmila Jelena Sobotová se synem Michalem v loketské knihovně Zdroj: Vladimír Podracký

26. ledna 2021 oslaví významné životní jubileum (75 let) světově proslulá osobnost nerozlučně spjatá s Loktem, umělecká knihařka Jarmila
Jelena Sobotová.
Jarmila Sobotová je jednou z nejvýznamnějších
žijících osobností české umělecké knižní vazby.
Profesně i lidsky ovlivnila nespočetné množství
knihařů, kteří se k ní a její práci hrdě hlásí.
Vystudovala gymnázium v Duchcově, poté
Střední pedagogickou školu v Karlových Varech, kde po dokončení studia také několik let
učila. Přitom dálkově vystudovala psychologii

na Filozofické fakultě UK v Praze. V Karlových
Varech se seznámila se svým životním i profesním druhem Janem Sobotou, se kterým na začátku 80. let emigrovala do Švýcarska a dále
potom do USA. Zde Jarmila Sobotová pod vedením svého manžela absolvovala obor uměleckého knihařství na School of Bookbinding
& Restoration v Ohiu. Dále studovala čerpání
papíru na Institute of Art v Clevelandu a poté
malbu a kresbu na Colin County College v Planu v Texasu. V USA pracovala více než 10 let
v rodinném studiu, galerii a ve škole umělecké
knižní vazby a restaurování a svým talentem
a pílí se dokázala prosadit nejen na tamním

trhu, ale i v celosvětovém měřítku. V roce
1996 se s manželem vrátili do České republiky
a v Lokti založili Umělecké knihařství a Galerii
u Sobotů.
Dejme nyní slovo Vladimíru Prokopovi a Lukáši Smolovi a jejich Biografickému lexikonu
sokolovského regionu: „Pro Jarmilu Sobotovou je charakteristický velice citlivý, až téměř
psychologický přístup k tvorbě, její díla svou
výtvarnou invencí výrazně překračují klasické
chápání knižní vazby.
pokračování rozhovoru na straně 4
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Z radnice
ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2021
Na 8. zasedání Zastupitelstva města Loket konaném dne 10. 12. 2020 byl, mimo
jiné, schválen rozpočet města na rok
2021 s celkovými příjmy 78 161 950 Kč,
celkovými výdaji ve výši 106 940 800 Kč
a s celkovým financováním ve výši
28 778 850 Kč.
V rozpočtu jsou plánovány tyto realizace staveb:
• Stavební úpravy Dvorana Loket –
16 000 000 Kč
• Vybavení Dvorana – 2 900 000 Kč
• Projekt „Revitalizace venkovního prostoru pro environmentální výchovu ZŠ Loket“ – 900 000 Kč
• Projekt „Vybudování a úprava zahrady
MŠ Loket, Sportovní 561“ – 760 000 Kč
• Projekt „Dopravní terminál Loket – Nádražní ulice“ – 15 600 000 Kč
• Základní škola Loket; zabezpečení soklu
II. etapa – 555 000 Kč
• Stavební úpravy Základní škola Loket –
6 000 000 Kč
• Restaurování kamen Williho Russe –
400 000 Kč
• Oprava dešťové kanalizace pod hlavním
mostem Loket – 400 000 Kč
• Oprava kotelny v budově mateřské školy,
Tyršovo náměstí včetně výměny kotle –
200 000 Kč
Schválený Rozpočet města Lokte na rok
2021 v plném znění je vystaven na webu
MÚ Loket (www.mu.loket.cz) v sekci
Veřejné zakázky, rozpočet, smlouvy, faktury.
PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ
Z ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2021
V rámci schváleného rozpočtu je vyčleněn
objem finančních prostředků určených
k poskytnutí dotací na podporu kultury ve
výši 200 tisíc Kč, na podporu tělovýchovy
a sportu ve výši 300 tisíc Kč a na podporu volnočasových aktivit, propagaci města
a cestovního ruchu 200 tisíc Kč. Žádosti o
poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města dle „Programu na poskytování
dotací“ budou přijímány v podatelně MÚ
od 1. 1. – 31. 1. 2021. Žádost musí být podána na předepsaném formuláři, který je ke
stažení na webových stránkách MÚ Loket
v sekci MÚ Loket/Návody, formuláře/ odbor financí/ Dotace z rozpočtu města. Před
podáním žádosti doporučujeme podrobně
prostudovat podmínky programu.
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Kronika města za rok 2018 je hotova
Jan Liebl, městský kronikář, odevzdal
Radě města zápis do kroniky za rok 2018.
Svého úkolu se zhostil s velkým nasazením.
Pečlivě a systematicky zmapoval po téměř
deseti letech celkovou ekonomickou a hospodářskou situaci města, zachytil celkový stav města v roce 2018 – provozovny
ve městě, stavební činnost, činnosti a výsledky všech městských organizací, činnosti jednotlivých kulturních, společenských
a sportovních spolků, přehled kultury atd.
Za jeho usilovnou práci a její výsledek mu
patří velké díky.
Zvláštní poděkování patří jeho manželce
Mgr. Janě Lieblové, která provedla ruční
přepis textu do kroniky vázané v umělecké
knižní vazbě od loketského knihaře Radka
Soboty. Text doplnila zdařilými autorskými
ilustracemi. Hlavním motivem roku 2018
jsou lipové listy, které symbolicky připomínají významné výročí v dějinách ČR – 100.
výročí vzniku republiky. Přepis si vyžádal
více jak 350 pracovních hodin. Kronika
bude po naskenování vystavena na webu
města.

Děkujeme manželům Lieblovým za jejich
práci, které si velmi vážíme, a přejeme dos
tatek energie pro dokončení zápisu roku
2019. Děkujeme též panu Radku Sobotovi
za nádhernou knižní vazbu městské kroniky, která je důstojnou nositelkou důležitých informací o stavu našeho města.

/ Foto: Ukázka z kroniky, zápis za rok 2018
Zdroj: P. Adamec

Tříkrálová sbírka 2021

V

neděli 3. 1. 2021 od 10:00 hodin proběhne v Lokti „Tříkrálová sbírka 2021“.
Pokud to situace dovolí, městem opět projdou skupinky dětí s kasičkami a zazpívají
tradiční tříkrálovou koledu. Vybrané peníze
budou použity na podporu zdravotně znevýhodněného loketského občana a na činnost hospice sv. Jiří v Chebu. Sbírku pořádá
Římskokatolická farnost Loket.

/ Foto: Správné vykročení do nového roku 2021, hodně zdraví, štěstí, lásky, každodenních drobných
radostí a rodinné pohody vám přejí děti a zaměstnanci MŠ Loket.
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Slovo starosty
Vážení
spoluobčané,
na posledním zastupitelstvu roku 2020
byl schválen rozpočet
města Lokte na rok
2021. Příprava rozpočtu v této složité
době byla mimo jiné poznamenána návrhem daňových opatření, která, pokud projdou (což snad na začátku roku 2021 budeme vědět), budou pro město naší velikosti
znamenat snížení příjmů o miliony korun.
Přesto jsou v rozpočtu naplánovány velké
investice v řádech desítek milionů, z nichž
je však velká část kryta dotačními prostředky z EU a státního rozpočtu (více než
20 milionů Kč) a velká čás tinvestic souvisí
s ukončením stavebních prací na Dvoraně
a jejím vybavením. Při sestavování rozpočtu jsme samozřejmě nezapomněli na dětská hřiště, chodníky a komunikace, mobiliář a městskou zeleň, ale je třeba na rovinu
říci, že není naším cílem finanční prostředky vyčerpat v této maximální výši. Řešit se
budou primárně problémy, které tzv. hoří.
Část prostředků je také určena na zhotove-

ní projektových dokumentací, které jsou
naprosto zásadní z hlediska přípravy investičních akcí. Zároveň se budeme, stejně
jako v roce 2020, snažit získat na realizaci
jednotlivých akcí co nejvíce dotačních prostředků. Velká diskuze byla kolem dotací
určených pro naše spolky, sportovce a kulturu. V rozpočtu je navrženo asi o 10 %
méně na tyto organizace, avšak jak sem deklaroval na zastupitelstvu, budeme při rozdělování těchto prostředků vycházet z počtu přijatých žádostí a v případě potřeby
jsme připraveni navýšit je na úroveň roku
2021. Jedno je však jisté, primárně budeme podporovat ty aktivity, které jsou zaměřeny na děti, seniory a životní prostředí
a nekomerční kulturní aktivity. Příští rok
nás z hlediska financí nečeká nic veselého,
ale pevně věřím, že v dalších letech se bude
situace pomalu zlepšovat, a to nejen z hlediska daňových příjmů a poplatků, ale také
z hlediska příjmů z našich lesů, technických služeb a také díky získaným dotacím.

Ing. Mgr. Petr Adamec
starosta města Loket

Otvírací doba knihovny při
covidové epidemii
V

zhledem k nepředvídatelnosti vývoje
covidové epidemie a nejasnostem ve
vládních opatřeních nemůžeme garantovat
stálou otvírací dobu Městské knihovny Loket. Než se vydáte do knihovny, podívejte
se prosím na naše stránky www.mkloket.
cz, kde hned na první stránce je červeným
písmem aktuální otvírací doba na probíhající týden. Řídíme se stupni opatření protiepidemického systému:
stupeň 1: obvyklá otvírací doba, bez omezení
stupeň 2: obvyklá otvírací doba, max. 2
osoby na 15 m², max. 28 osob najednou
v knihovně, služby bez omezení
stupeň 3: obvyklá otvírací doba, max. 1
osoba na 15 m², max. 14 osob najednou
v knihovně, některé služby omezené
stupeň 4: omezená otvírací doba (www.
mkloket.cz), okénkový výdej bez přístupu
osob do prostor knihovny, služby pouze ta-

kové, které lze vyřídit bez přístupu do prostor knihovny (např. kopírování)
stupeň 5: zavřeno
OBVYKLÁ OTEVÍRACÍ DOBA JE:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděl

/ 10:00 – 17:00
/ 12:00 – 17:00
/ 12:00 – 17:00
/ 12:00 – 17:00
/ zavřeno
/ 10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
/ 10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

V lednu nebudeme mít žádné akce kromě vernisáže výstavy Zdeněk Machytka
1921–2021 v úterý 26. ledna od 17:00. Vernisáž proběhne za jakýchkoli okolností,
buď online nebo doufejme normálním způsobem – včas vás budeme informovat.
Městská knihovna Loket

Město Loket vydalo
kalendář na rok 2021
V prosinci uplynulého roku vydalo město Loket nástěnný kalendář věnovaný 100. výročí
narození učitele a výtvarníka Zdeňka Machytky, který v letech 1948–1981 působil a bydlel
v Lokti. Starší generace místních občanů jistě
osobně vzpomíná na tohoto neobyčejného člověka, který se svým osobitým humorem a výtvarnými dovednostmi nesmazatelně zapsal
do paměti i srdcí mnohých z nás. I přesto, že
kalendář prezentuje pouze zlomek jeho tvorby, zaměřené především na zdejší prostředí,
je důstojnou připomínkou nejen Machytkova
umění, ale také oblíbených maškarních bálů
a plesů. Ty byly pořádány ochotnickým divadelním spolkem Havlíček a později Osvětovou
besedou či Českým svazem žen a konaly se
v kulturním domě Dvorana. Soubor pozvánek
z let 1967–1980 nebyl vybrán náhodně. V letošním roce bude obnovena sláva Dvorany
jakožto kulturního centra Lokte. Po mnoha letech, kdy objekt chátral a nesloužil svému účelu, se po náročné rekonstrukci znovu ve velkém sále rozzáří světla a loketští občané se zde
budou opět setkávat, třeba právě u příležitosti
konání plesů a dalších kulturních a společenských akcí. Město Loket děkuje Janu Hálovi
za poskytnutí materiálů ze soukromé sbírky,
Karlu Horčičkovi za osobní vzpomínky a informace ze života Zdeňka Machytky, Jitce
Hlavsové a Janě Polákové za podporu prodeje. Kalendář lze zakoupit v Městské knihovně
Loket, v Galerii Café a provozovně CA Tajemství (u žel. přejezdu v Nádražní ulici).
Klára Rozsypalová
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Zlaté loketské knihařské ručičky
pokračování z titulní strany
Od konce devadesátých let se spolu s manželem
specializovali na knižní autorské miniatury. Jejich tvorba je zastoupena v mnoha soukromých
i institucionálních sbírkách v Evropě, Kanadě
a USA. Jarmila Sobotová je nositelkou titulu
Mistr knihařského řemesla v oborech Umělecká knižní vazba a zušlechtěné knihařské papíry
(1997), Knižní objekt a Autorská kniha (2009).
Zúčastnila se přibližně stovky společných výstav, sama uspořádala odhadem třicet samostatných výstav v ČR i zahraničí. Z prestižních
ocenění lze jmenovat například Prima Mostra
Internazionale di Rilegatura D´Arte in Italia
v Anconě v Itálii (1998), kde získala stříbrnou
medaili za vazbu L´Infinito nebo V. Bienale
Mondiale de la Reliure d´Art en Pays Basque
v Saint Jean-de-Luz, Francie (1999), kde získala první cenu v kategorii Originální knižní objekt za vazbu Cyrano de Bergerac. Jako příklad
zcela originálního knižního objektu lze uvést
román Ivanhoe (2009) – umělecké zpracování
anglického vydání z roku 1825.“
Kromě miniatur a originálních a poetických
knižních vazeb je Jarmila Sobotová známá také
pro svůj přínos v oblasti mramorování papíru.
Tato výtvarná technika spočívá ve vytvoření barevného filmu na povrchu speciálního vodního
roztoku. Barvy na hladině jsou zvrásněny pomocí hřebenů, čímž vzniknou charakteristické
ornamenty mramorovaného papíru. Barevný
film je poté sejmut krátkým položením papíru
na hladinu.

Spolu s manželem Janem učinili na dlouhou
dobu Loket hlavním městem české umělecké knižní vazby. Do smrti Jana Soboty v roce
2012 zde pod jejich patronací probíhaly nespočetné výstavy, dílny, plenéry a setkávání
špiček české i světové umělecké knižní vazby a zájemců o ni. Právě zde vznikla oborová organizace Společenstvo českých knihařů, jíž byl Jan Sobota dlouhou dobu duší
a předsedou. Právě zde také na přelomu
milénia na popud tehdejšího starosty Jana
Hadravy vznikla světově ojedinělá Expozice
umělecké knižní vazby, která sídlila nejprve
v Černé věži, načež se v roce 2008 přestěhovala do Městské knihovny Loket. Zde se
dále snažíme udržovat odkaz manželů Sobotových živý.
V loketské knihovně také Jarmila Sobotová
oslavila 70. narozeniny výstavou Co život dal
a vzal. Došlo přitom ke zvláštní situaci – protože se Jarmila knihařinou živila, je naprostá
většina jejích děl ve sbírkách mimo Českou republiku a jejich přeprava (nemluvě o neochotě
vlastníků zapůjčit vzácné exponáty) byla nad
finanční možnosti loketské knihovny. Přispěchali proto Jarmilini žáci (Vladislav Podracký,
Václav Bodrov), duchovně spříznění knihaři
(Dalibor Nesnídal, Ivana Vyhnalová, Karel Havlík, Jiří Fogl, Jana Přibíková, Jiřina Musilová
a mnoho dalších) a výstava se tak proměnila
v oslavu celého řemesla.
„Jáju znám už od dob svých studií na plzeňské ZČU, tedy přes dvacet let", říká vedoucí

Městské knihovny Loket Kamila Bartůšková.
„Tehdy jsem měla to štěstí trávit u Sobotů nějaký čas jako pomocnice v dílně a vyzkoušet
si knihařské řemeslo přímo u těch nejpovolanějších. Jája byla vždy velmi vstřícná, obětavá a nápomocná, stejně tak jako její muž.
Byli a jsou pro mě i mou kolegyni Káťu Brindzovou velkým vzorem. Sice jsem u řemesla
nezůstala, ale díky Jáje i panu Sobotovi je mi
knihařské umění stále velice blízké.“
Co dělá Jarmila Jelena Sobotová dnes?  
„Zhruba to samé, co my všichni ostatní, sedím doma a čekám, až to, co se kolem nás
děje, přejde.“
Co chystá nového v knihařině?  
„Bohužel už nic. Prodala jsem mašiny a nářadí a přestěhovala se do Karlových Varů.
Myslím, že svoje už jsem si udělala.“
Potkáme se na oslavě 100 let Městské
knihovny Loket v červnu?  
„Určitě. A rozhodně si nenechám ujít, pokud to umožní situace, v dubnu vernisáž
výstavy Jacka Tylkowského.“
Tak na to se těšíme. A přejeme všechno nejlepší k životnímu jubileu i do budoucna!
Vladimír Kalný
Zdroj: PROKOP, Vladimír a SMOLA, Lukáš.
Biografický lexikon sokolovského regionu. Sokolov, 2009.

LAZY RIVER HOSTEL se loučí
D

razí hosté, přátelé a příznivci Lazy
River hostelu,

chtěli bychom vám poděkovat za krásných 7 let zde prožitých, po které jsme
mohli hostel provozovat. Atmosféra malého městečka společně s atmosférou
starého domu k nám přilákala zajímavé
hosty, vážíme si té spousty příjemných
chvil s vámi strávených. Hostel s jeho
společnými prostory se nejen pro nás stal
na čas menší komunitou, místem pro potkávání se a poznávání napříč všemi možnými kulturami. Místem dostupným pro
širokou škálu cestovatelů. Na jaře roku
2020 majitel domu kývl na nabídku zájemce o jeho koupi. Následné vyhlášení

nouzového stavu celou situaci jen zkomplikovalo. A tak společně s námi odchází i Lazy River hostel. Tímto se s vámi
všemi za naši rodinu loučíme.  Loučíme
se tím i s Loktem. Jdeme dál, otevřeni
novým podnětům a možnostem. Přáli
bychom si nové místo vytvořit někde jinde. Když se nám to povede, rádi vás tam
uvítáme.
Přátelé, hosté, sousedé, děkujeme za vaši
podporu, zejména v poslední době. Přejeme vám příjemný rok 2021.

Eva a Petr

/ Foto: Dveře hostelu se definitivně zavřely
v listopadu roku 2020. Zdroj: Eva Formánková

Odpadový kalendář města Loket na rok 2021
CENY ZA SVOZ A LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2021 stanovila Rada města Loket dne 11.11.2020
FYZICKÉ OSOBY (CENA VČETNĚ DPH)
VELIKOST NÁDOBY

ČETNOST SVOZU

VÝVOZ SMĚSNÉHO
ODPADU

CENA S DPH [Kč]

80 l

1× za 14 dní

lichý týden Út

1 020,–

80 l

1× týdně

Pá

1 920,–

120 l

2× týdně

Út, Pá

5 760,–

120 l

1× týdně

Út

2 880,–

120 l

1× za 14 dní

lichý týden Út

1 440,–

120 l

kombinovaný svoz

zima Út, léto liché Út

2 340,–

240 l

2× týdně

Út, Pá

10 920,–

240 l

1× týdně

Út

5 520,–

240 l

1× za 14 dní

lichý týden Út

3 180,–

240 l

kombinovaný svoz

zima Út, léto liché Út

4 350,–

660 l

1× týdně

Út

15 600,–

1100 l

2× týdně

Út, Pá

49 200,–

1100 l

1× týdně

Út

25 200,–

1100 l

1× za 14 dní

lichý týden Út

13 200,–

BIO ODPAD VÝVOZ
1.4.–30.11.201

CENA S DPH [Kč]

St

912,–

St

1 824,–

St

7 949,–

Kombinovaný svoz: zima - od 1.10. do 31.3. svoz 1x týdně, léto - od 1.4. do 30.9. svoz 1x za 14 dní
PRÁVNICKÉ OSOBY NEBO FYZICKÉ OSOBY OPRÁVNĚNÉ K PODNIKÁNÍ (CENA BEZ DPH)
VELIKOST NÁDOBY

ČETNOST SVOZU

VÝVOZ SMĚSNÉHO ODPADU

CENA BEZ DPH [Kč]

80 l

1× za 14 dní

lichý týden Út

887,60

120 l

2× týdně

Út, Pá

5 052,89

120 l

1× týdně

Út

2 527,93

120 l

1× za 14 dní

lichý týden Út

1 263,47

120 l

kombinovaný svoz

zima Út, léto liché Út

2 052,89

240 l

2× týdně

Út, Pá

9 580,16

240 l

1× týdně

Út

4 841,65

240 l

1× za 14 dní

lichý týden Út

2 789,75

240 l

kombinovaný svoz

zima Út, léto liché Út

3 817,19

660 l

1× týdně

Út

13 684,96

1100 l

2× týdně

Út, Pá

43 158,35

1100 l

1× týdně

Út

22 106,77

1100 l

1× za 14 dní

lichý týden Út

11 578,51

Cenu za svoz a likvidaci separovaných odpadů (papír, sklo, plasty) pro původce odpadů dle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, tedy pro právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání:

SEPAROVANÝ ODPAD

CENA BEZ DPH [Kč]
1 000,–

SVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU
Separovaný sběr je samostatný sběr vybraných komodit komunálního odpadu do speciálních sběrných nádob (papír, lepenka - vývoz každý pátek, plasty, zejména PET obaly - vývoz každý čtvrtek, sklo - vývoz 1x za měsíc v pátek /červen, červenec a
srpen – vývoz 1 x za 14 dní/, bio odpad - vývoz každou středu v době od 1.4.2021 do 30.11.2021).
ROZMÍSTĚNÍ NÁDOB – KONTEJNERŮ NA SEPAROVANÝ ODPAD V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH MĚSTA LOKET V ROCE 2021
č.

STANOVIŠTĚ NÁDOB – KONTEJNERŮ 1100 l

PAPÍR

PLASTY

SKLO

1

Sportovní (č. p. 542)

3

3

1

2

Sportovní (č. p. 545)

0

1

0

3

Sportovní (č. p. 556 – DPS)

2

3

1

4

Sportovní (č. p. 552)

2

2

1

5

Sportovní u MŠ papír i plast 1× za měsíc

1

1

0

6

Sportovní č. p. 584 prodejna p. Staška

1

0

0

7

Sportovní (č. p. 442 – stará část RD)

2

2

1

8

Mírová (č. p. 521, u elektro odpadu)

2 +1

2+1

1

9

Nádražní (č. p. 583 – samoobsluha)

2

3

2

ul. Lužná u garáží – 1

10

Nádražní (č. p. 227 – proti nádraží)

1

1

1

1

11

ČSA (č. p. 238 – u tělocvičny)

1

1

1

1

12

ČSA (č. p. 439 – u autobusové zastávky)

1

2

1

1

13

ČSA (Sad míru – u silnice) 1 × za 14 dní

0

1

0

14

Řeznická (u hotelu Bílý kůň)

5

4

2

15

Tyršovo náměstí (u staveňáku)

3

2

1

16

T. G. Masaryka (č. p. 128 – ZŠ)

3

2

1

17

Zahradní (železniční viadukt)

1

2

1

1

18

Zahradní (u hasičárny)

1

1

1

1

19

Sokolovská (č. p. 565 – naproti autobusové zastávce)

1

1

1

odbočka k okálům – 1 u č. p. 538 – 1

20

Nad Hájovnou (u trafostanice)

3

3

1

1

21

Nad Hájovnou (u vodárny)

1

1

0

1

22

Finské domky

1

1

1

1

23

Tovární (č. p. 199)

1

2

1

1

24

Revoluční (č. p. 564 – Infinity)

1

2

1

1

25

Revoluční u č. p. 644 (zámečnic. dílna)

1

1

1

1

26

Rooseveltova u č.p. 310, papír 1×14 dní

1

1

1

1

27

Údolí (u autobusové zastávky)

1

1

1

1

28

Nadlesí (č. p. 55 – bývalá prodejna)

1

2

1

1

29

Dvory p. p. č. 26/15 k.ú. Dvory u Lokte

1

1

1

30

Sběrný dvůr

2

0

1

47

50

27

CELKEM

BIOODPAD

u zahrádek p.p.č. 880/1 – 1 hřiště –1
1

1

21

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
Objemným odpadem je komunální odpad, který pro své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob na směsný
komunální odpad, a který není nebezpečným odpadem. Objemným odpadem jsou např. zbytky dřevěných obalů, koberce, starý
nábytek, matrace, hadry, linoleum atd. Objemným odpadem není kovový odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad a stavební suť.
TERMÍNY ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA SÍDLIŠTI SPORTOVNÍ A ULICI MÍROVÉ V ROCE 2021
DATUM

MÍSTO

22.–23. ledna
16.–17. dubna
8.–9. října

sídliště Sportovní (na parkovišti u kotelny)
sídliště Sportovní (u č. p. 556 - DPS)
ulice Mírová

Kontejnery budou přistaveny vždy v pátek a odvezeny v sobotu po 15 hodině.

TERMÍNY SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU V OSTATNÍCH ČÁSTECH MĚSTA LOKET V ROCE 2021
Termíny: sobota 23. ledna / sobota 17. dubna / sobota 9. října
Hodina: vždy nejpozději do 9 hodin
• Každý občan města Loket, který má uzavřenou smlouvu na svoz komunálního odpadu má možnost umístit objemný odpad na hromadu
na stanovišti, kde má umístěnu nádobu na svoz směsného komunálního odpadu (popelnici). Svozové vozy objemný odpad ze stanovišť
odvezou.
• Objemný odpad odložený na stanoviště po 9:00 hodině nebude již odvezen.
• Odložení věcí, které do objemného odpadu nepatří, bude považováno za založení černé skládky a bude postiženo jako přestupek

SBĚRNÝ DVŮR V REVOLUČNÍ UL. U ČP 580
Občané města Loket (po předložení platného OP) mohou celoročně (dle provozní doby) odevzdávat vybrané odpady z domácností (např.
objemné odpady, nebezpečné odpady, elektro odpady, textil, oleje atd.) ve sběrném dvoře.

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A ELEKTROODPADŮ
Nebezpečným odpadem se rozumí:
• Nebezpečné složky vytříděné z komunálního odpadu, např. barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací
přípravky, fotochemikálie, pesticidy, ostatní odpady s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků a obaly od nich atd.,
spotřební chemie, postřiky.
Elektroodpadem jsou např.:
• Chladničky, mrazáky, pračky, televizory, monitory, sekačky atd.
Každý občan města Loket, který má uzavřenou smlouvu na svoz komunálního odpadu, má možnost po předložení platného občanského
průkazu předat svozové společnosti výše uvedené nebezpečné odpady, elektroodpady a pneumatiky (max. 4 ks na osobu).
Termíny: sobota 24. dubna / sobota 16. října
Svoz nebezpečného odpadu bude proveden v těchto částech města Loket:
HODINA

MÍSTO

14:00–14:15

Finské domky (u autobusové zastávky)

14:20–14:35

Nádražní ulice (proti prodejně potravin)

14:40–14:55

ČSA (č. p. 439 u autobusové zastávky)

15:00–15:15

Sportovní ulice (č. e. 134 kotelna)

15:20–15:35

Náměstí T. G. Masaryka (před budovou SPŠ)

15:40–15:55

Revoluční ulice (č. p. 219 bývalá restaurace Za vodou)

16:00–16:15

Údolí (u autobusové zastávky)

16:25–16:40

Nadlesí (č. p. 55 – bývalá prodejna)

16:50–17:05

Sokolovská ulice (č. p. 565 u autobusové zastávky)

SBĚRNÉ MÍSTO PRO SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
Občané města Loket mají možnost využívat k odevzdání nepotřebného elektrozařízení tato sběrná místa:
1. červené kontejnery umístěné v Řeznické ulici u hotelu Bílý kůň a v ulici Mírové
• na drobný elektroodpad - větší vhazovací otvor
• na použité baterie - menší vhazovací otvor
Nepatří sem televizory, monitory, zářivky.
2.	 E-box umístěný v radnici města Loket za vstupními dveřmi
• na drobný elektroodpad - do velikosti cca 7 x 26 cm (např. mobilní telefony, tranzistorová rádia, fény, kulmy, hračky na dálková
ovládání atd.)
• použité baterie - vlastní vhazovací otvor
Nepatří sem např. výbojky, zářivky, žárovky.
3. Sběrný dvůr v Revoluční ulici u č.p. 580.

SBĚRNÁ MÍSTA PRO SBĚR ODPADNÍHO TEXTILU,
HRAČEK, OBUVI
Od 1. 2. 2021 dojde ke změně odběratele textilu. Na nepotřebný textilu budou umístěny tři kontejnery a to: v Mírové ulici
u kontejneru na elektroodpad, ve Sportovní ulici u objektu č.p. 584 (prodejna p. Staška) a v Řeznické ulici (u hotelu Bílý kůň). Textil je
možné také odevzdat ve sběrném dvoře v Revoluční ulici u objektu č.p. 580, dle provozní doby.
Sběrné nádoby na textil jsou určeny na suchý a čistý textil (zabalený do igelitových tašek a zavázaný či přelepený páskou, aby se zabránilo znečištění a znehodnocení), obuv (spárovanou) a hadrové hračky.

SVOZ SMĚSNÝCH ODPADŮ
Vývozy nádob na směsné odpady probíhají od 6 do 20 hodin. Všichni odběratelé této služby obdrží v lednu do schránek doklad
k úhradě ceny za odvoz odpadů na rok 2021. Po předložení dokladu o zaplacení za odvoz odpadů obdrží na Městském
úřadu Loket – odbor financí (pokladna – p. Kaiserová), samolepící známku na příslušné období, kterou si označí svou sběrnou nádobu. Neoznačené nádoby nálepkou nebudou od 31. 1. 2021 vyváženy.
Žádáme občany o dodržování povinností stanovených zejména Obecně závaznou vyhláškou města Loket č. 3/2019 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Loket. Připomínáme, že každý je povinen roztřídit svůj odpad podle
jednotlivých druhů a kategorií, odkládat odpad na určená místa, případně ve stanovených termínech a nepřeplňovat
nádoby na odpad. Do nádoby smí být dáno jen takové množství odpadu, aby ji bylo možné uzavřít (odložení odpadu
mimo nádoby je založením černé skládky).
PŘÍPADNÉ DOTAZY BUDOU ZODPOVĚZENY NA TEL. Č. 352 359 726
MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR VÝSTAVBY – ÚSEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Informace o odpadu
Informujeme obyvatele, že odpady
města Loket nadále sváží společnost
FCC Česká republika s.r.o.
Všichni obyvatelé, kteří mají s městem
Loket uzavřenou smlouvu na svoz komunálního odpadu, obdrží počátkem
ledna 2021 do schránek doklad s potřebnými údaji k úhradě ceny za odvoz
odpadů na rok 2021, která zůstala stejná jako v roce 2020. Po předložení dokladu o úhradě ceny za odvoz odpadů
na Městském úřadu Loket – odbor financí (pokladna - p. Kaiserová) obdrží každý
obyvatel samolepicí známku na příslušné období, kterou si označí svou sběrnou nádobu. Neoznačené nádoby od 31.
1. 2021 nebudou vyváženy. Nevyvezení
přistavené nádoby (popelnice) v řádném svozovém termínu je nutné nahlásit
hned následující den p. Doischerové, tel.
352 359 726. Reklamace (nevyvezené ná-

doby) jsou ověřovány na kameře svozové
společnosti.
ODPADOVÝ KALENDÁŘ MĚSTA LOKET NA ROK 2021, který je vložen
do tohoto čísla, si ponechte. Najdete
v něm všechny informace o četnosti a cenách svozů za směsný komunální odpad,
informace o svozových dnech, termíny
svozu objemných a nebezpečných odpadů,
informace o sběrných místech pro elektroodpad a kovový odpad, o nádobách na dosloužilý textil, obuv a hračky.

rů na bio odpad jsou odkládány zejména
v Řeznické ulici igelitové pytle s bio odpady, papírové krabice plné plastových pytlíků a polystyrenů atd., a to i v době, kdy jsou
nádoby prázdné. Upozorňujeme, že svozová společnost vzhledem k epidemiologické
situaci neodveze nic, co je odloženo mimo
nádoby a místa se separovaným odpadem
pak hyzdí město. Úklid separovaných míst
a likvidaci černých skládek provádí na základě objednávky Technické služby města
Loket. Město za tento úklid platí a náklady
na odpady rostou.

Žádáme tímto obyvatele, aby nevytvářeli černé skládky u popelnic,
do nádob na tříděný odpad odkládali PET lahve sešlapané a kartonové
krabice rozložené!!  

Svoz objemných odpadů (nábytek,
koberce apod.) pro obyvatele Lokte se uskuteční ve dnech 22. a 23. 1.
2021.

V Lokti se rozmohl nešvar, a to dávat vytříděné odpady vedle nádob. U kontejne-

Městský úřad Loket, odbor
výstavby – úsek odpady
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Exponát měsíce ledna 2021 ze sbírek hradu Loket
OBRAZ JIŘÍHO POPELA Z LOBKOVIC
(*1551; †28.5.1607), OLEJ NA PLÁTNĚ
O VELIKOSTI 50,5 × 63,5 CM, AUTOR
NEZNÁMÝ, NEDATOVÁNO
Je obecně známou skutečností, že loketský
hrad po přestavbě interiérů a snížení některých paláců sloužil coby vězení. Než tomu
po roce 1822 bylo, okusily chladné zdi Lokte
dvě velmi významné osobnosti. Hříčkou osudu zde byly vězněny v době, kdy hrad vězením vůbec nebyl, nicméně charakter objektu
jakožto pevnosti, do níž se těžko vniká a z níž
se ještě hůř dostává ven, tomu výrazně napomáhá.
Prvním a známějším byl v roce 1319 kralevic Václav, pozdější český král a římský císař
Karel IV. Ale o tom bylo popsáno již mnoho
stránek papíru. Nás bude ovšem pro tentokrát zajímat další z těchto dvou a to Jiří (starší) Popel z Lobkovic, od jehož narození letos
uplyne 470 let.
Někteří Lokeťané si tuto osobnost možná vybaví v souvislosti s mramorovým náhrobníkem připomínajícím velmožovo úmrtí v Lokti v roce 1607, umístěným na terase mezi
kostelem sv. Václava a schodištěm vedoucím
na hrad. Byl nepřehlédnutelnou osobností
rudolfínského období závěru 16.století a zastával jedny z nejvyšších funkcí v politické
hierarchii Českého království. V roce 1582 je
jmenován Nejvyšším zemským sudím, v roce
1584 Nejvyšším komorníkem a od 19.2.1585
do roku 1594 zastává prestižní funkci Nejvyššího hofmistra Českého království. Ale jak už
to často bývá pýcha předchází pád. Neukojené politické ambice, silně protireformační
postoje jakožto následek bigotního katolicismu ruku v ruce s relativním náboženským
liberalismem Rudolfa II. vykonají své. Otevřené vystoupení proti císaři na zemském
sněmu v březnu 1593 později posílá Popela
do pekla nejen politického, ale takřka doslovného.
Zatímco jeho bratr Ladislav vycítil nebezpečí a prchá před trestem do zahraničí,

/ Foto: Jiří Popel z Lobkovic Zdroj: Archiv
hradu Loket
Jiří Popel je 31. března 1594 odsouzen
ke ztrátě hrdla, cti a majetku. Měsíc na to
Rudolf II. rozsudek mírní na doživotní žalář a ztrátu majetku. Po internaci ve svém
paláci na Hradčanech je vězněn na Líčkově, posléze v Kladsku, a nakonec v Lokti.
Zde se stává jediným obyvatelem polygonální nástavby nejvyššího patra objektu
takzvané dolní bašty, jež je speciálně pro
něj uzpůsobena k obývání. Každodenní
předpisová dávka stravy a džbánek vína
servírované osobním komorníkem k pocitu svobody ale jistě příliš nepomáhá.
Po 13 letech věznění nachází klid ve smrti.
V jeho bývalé cele je dnes umístěna expozice cínařství.
Jako by značně pohnuté Lobkovicovi osudy předznamenaly i poněkud divoký příběh jeho portrétu. Neznáme autora ani
přesnou dobu vzniku díla. Pokud byl obraz zhotoven za Popelova života, pak tomu
bylo pravděpodobně ve třetí čtvrtině 16.
století. Z ústního podání je nám známo,
že v 19.století mohl být součástí obrazové
sbírky bratrů Heindingerových, majitelů
loketské porcelánky. V meziválečném ob-

INZERUJTE V LOKETSKÝCH
LISTECH!
Všeobecné obchodní podmínky, ceník i přihlášku najdete na webu města Lokte.
Ceník inzerce: (ceny jsou bez DPH)

dobí je však dílo již vedeno jako položka
449 v přírůstkové knize loketského muzea
coby zápůjčka od jakéhosi pana Kollitsche, loketského občana. Položka je později
doplněna přípisem provedeným profesorem Zimmermannem, který dílo identifikuje jako portrét Jiřího Popela z Lobkovic
zhotovený kolem roku 1600 a opatřeným
rámem. Další profesorův přípis hovoří
o tom, že obraz byl muzeu darován paní
Betti Haselbauer. Doslova zmiňuje “von
Betti Haselbauer, Elbogen, dem Museum
geschenkt". Není zcela bez zajímavosti,
že přípis byl proveden 14.4.1945, jako by
paní Betti tušila, že obraz už brzy nebude
potřebovat. Ale pohnutým událostem ještě
není konec. Dne 18. června 1969 dochází
na hradě v Lokti, kde byl v té době umístěn inventář městského muzea, k nepříjemné dramatické události. Při vloupání
je odcizeno několik uměleckých předmětů, z nichž jeden je právě portrét Jiřího
Popela. Pak se jeho stopa na dlouhé roky
ztrácí, nicméně obraz dál žije svým životem. V roce 1972 se objevuje v německém
Norimberku, kde si ho nic netušíc v obchodě se starožitnostmi kupují manželé
Scholzovi, mají zřejmě dobrý vkus, protože se jedná o práci vynikající úrovně.
Těm pak desítky let dělá radost a zdobí
jejich byt. Kola mlýnu spravedlnosti se ale
pomalu točí dál. V roce 2017 se stávající
majitelé rozhodnou dílo prostřednictvím
aukční síně prodat. Nová vymoženost
internet a německá policie ovšem nespí
a zjišťuje se, že obraz je dlouhá léta veden
na seznamu uloupených uměleckých děl.
Pak se věci kupodivu rychle dávají do pohybu. Dne 17. srpna 2017 Ministerstvo
kultury České republiky žádá město Loket
o stanovisko k repatriaci památky, to s navrácením souhlasí.
Nic již nestojí v cestě, a tak se krátce na to
Jiří Popel z Lobkovic vydává na svou další,
zatím poslední cestu zpět tam kam patří.
J. Hejda, správce depozitáře

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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Tradiční loketský “energeťák”
P

ivovar Svatý Florian je s Loktem spjatý
už mnoho let. Nebudu lhát, já si k pivu
nikdy cestu nenašel. Jsem zatvrzelý nepivař
a pochopitelně jsem to usměvavému Lukáši
Lojínovi oznamoval hned mezi dveřmi jeho
restaurace, kam jsem s ním přišel dělat rozhovor. Lidé milují pivo, milují posezení s přáteli
u oroseného půllitru a celá ta pivovarnická atmosféra člověka vrací do minulosti, kdy bylo
tohle řemeslo nepokrytým uměním. Vnímá to
stejně i nejpovolanější loketský pivovarník?
Jak se vlastně zrodil název Svatý Florian?  
Když jsme začínali, otvírali jsme hotel v prostorách bývalé hasičárny a svatý Florian je, jak
známo, patronem všech hasičů. A když jsme
vymýšleli název pro pivovar, chtěli jsme dál
hasit žízeň (úsměv).
Dokážete nepivaři jednoduše odpovědět na složitou otázku, proč mají lidé
rádi pivo?
Určitě to vychází z historie a dlouhodobé tradice. On ne každý ví, že původně se pivo vlastně pilo při práci. Nebyla to silná piva, jak jsme
zvyklí dnes, dřív se vařila piva převážně slabší.
A při práci na poli, která byla fyzicky náročná
pomohla nefiltrovaná, nepasterizovaná piva
energii doplňovat. Byl to vlastně tehdejší doplněk stravy (úsměv). Tehdy ani nešlo o chuť,
neboť chmel se začal do piva přidávat později,
jednalo se spíš o jeden z prvních energetických
nápojů. A relativně lehce dostupných.
Jak moc vás ovlivnil koronavirus a nepříjemná omezení s ním spojená?
Hodně. Tuhle situaci jsme si nedokázali nikdo
představit. Propady jsou v tuhle chvíli téměř
osmdesát procent. Samozřejmě přes prázdniny byly pěkné měsíce, to určitě ano, ale dá se
říct, že z podnikatelského hlediska jsme letos
fungovali dva a půl měsíce. Pokud by to měl
být pouze jeden rok, dá se to ustát, s rezervami
se to dá ale táhnout pouze určitou dobu.
Když pomineme koronavirové okolnosti, jak těžké je v dnešní době udržet
na trhu vlastní značku piva?
My měli výhodu, že jsme začínali v roce 2006,
tehdy byla první vlna, kdy se otvíraly malé pivovary. Byl hlad a poptávka po nových pivech.
Mě samotného překvapilo, jaká spousta lidí
pěstuje „pivní turistiku“, asi to v sobě máme
jako Češi zakořeněné. A důležité je, že jsme
si zvolili model, kdy se naše pivo dá koupit
a ochutnat opravdu jen u nás, je exkluzivní.
Nabízíte kromě značky něco, co

Vary lázeňsky spjatý. Tím, kdo zavedl ve Varech pití pramenů, je loketský rodák Václav
Bayer. A my už několik generací pohárky sbíráme a hrdě je tu vystavujeme.
/ Foto: Lukáš Lojín (vpravo) s bratrem
Jakubem, sládkem z pivovaru Svatý Florian
nemá žádný jiný pivovar? Nějakou
vaši specialitu?
Každý ze sládků má své know-how, díky němuž je pivo jedinečné. My v současné době vaříme pět druhů piva. Čtyři jsou spodní kvašená a jedno velmi silné pivo, tmavého Portera,
ten už se se svými jedenácti a půl procentem
alkoholu vyrovná vínům.
Dá se nějak reagovat na současnou situaci a lákat zákazníky?
Pokud bude zavřeno, tak toho opravdu moc
nenaděláme. Musíme dávat pořád lidem vědět, že tu jsme. Máme otevřené pivní okénko
a těšíme se na každého zákazníka. Nově jsme
zřídili e-shop. Pivo je ovšem náchylné na převoz a člověk si musí zvolit, co mu za to stojí.
Jestli riskovat, že dobře udělané pivo po cestě do Ostravy po špatném zacházení dorazí
vyčpělé. Ale snažíme se to dělat alespoň pro
místní lidi, aby mohli přijet a osobně si nakoupit, popřípadě my sami rozvážíme pivo
na krátkou vzdálenost.
Jak moc vám pomáhají s konzumací
Lokeťáci? Pijí hodně?
Na jaře, když byl virus a vše kolem něj pro
všechny novinkou, zvedla se opravdu velká
vlna solidarity. Možná to bylo tím, že to dobou
nebyl nikdo ještě nějak extrémně ekonomicky
zasažený. Málokdo ještě věřil, že by to zásadně
zasáhlo jeho ekonomický příjem. Po rozvolnění už na někoho přicházející krize dopadla,
následovala druhá vlna a lidé si začínají říkat
„aha, ono to možná nebude tak jednorázové
a bude se to vracet“. A tím pádem mění své
ekonomické chování, i když je to nezasáhlo
nějak drastickým způsobem, že by kupříkladu přišli o práci nebo se jim snížil plat. Už vidí
ve svém okolí lidi, kterým se právě tohle stalo
a díky tomu spousta z nich omezí to nezbytné
a jsou opatrnější.
Čekal bych, že pivovar bude mít výstavu korbelů a vy máte lázeňské pohárky.
Jak se tahle sbírka zrodila?
Můj dědeček byl lázeňský lékař, sem přišel
po válce a začal se starat o lázeňské hosty.
A po válce se pustil do sbírání lázeňských pohárků. Málokdo ví, že je Loket s Karovými

Říká se, že cukrář nemůže ani vidět
sladké a uzenář maso. Jak jste na tom
vy s pivem? A pijete to vlastní?
Samozřejmě. Jeden čas jsem dokonce otce
proklínal, že pivovar postavil, protože jsem
nemohl chodit do jiných hospod a pít jiné
pivo než to vlastní. To už se teď naštěstí změnilo (úsměv). A přicházím na chuť ostatním
pivům. A nejspíš je chválím ještě víc než to
vlastní. Ono to je spojené s tím, že víte, co ta
práce obnáší. Pak takový výsledek oceníte víc,
než když si myslíte, že dáte do sudu nějaké suroviny, trochu to smícháte, povaříte a ono už
z toho něco vyleze.
Jste pivovarník, to je jasné, ale jste i pivař? Koukáte v restauraci jen na piva,
nebo si dáte i něco jiného?
To asi podle toho, s kým zrovna vyrážím
do společnosti. Mám kamaráda, který vlastní
vinotéku, takže mám k vínu hodně blízko. Když
se letos zrušilo vinobraní, nakonec jsme si jedno malé udělali na terase hotelu U Bílého koně.
Bylo to omezené, ale přesto jsme pozvali vinaře
z Moravy, pokud měl někdo zájem, mohl přijet.
Připravujete se nějak speciálně na Vánoce a Nový rok?
My se v současné době snažíme dělat věci,
na které nebyl předtím čas, připravovat se
na cokoli teď bohužel příliš nejde. Ať už to je
propagace pivovaru, vylepšování internetových stránek, zprovoznili jsme už zmíněný
e-shop. Jediné, co v tuhle chvíli potřebujeme,
je možnost pracovat. Nejhorší je nejistota, kdy
nevíte, jestli se bude zavírat, otvírat, zkracovat
nebo prodlužovat. Ty časté změny okolo nás
nám neumožňují plánovat prakticky nic. Ale
v tom jsme všichni stejně.
A trochu standardního klišé – co si přejete do roku 2021?
Zdraví je pochopitelně na prvním místě, bez
toho nejde nikdy nic. A potom bych si přál,
abychom do budoucna u všech rozhodnutí –
a to bez bagatelizace problému – domýšleli
důsledky a to, co se může nebo nemůže stát.
Takové to české dvakrát měř, jednou řež.
A podle toho abychom nějakým způsobem
jednali. Potom bude co nejméně hurá akcí,
které napáchají víc škody než užitku.
rozhovor vedl A. Mazáč
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Další cenné kovy pro loketské karatisty
D

ne 3. 10. 2020 se konal tradiční turnaj
CAOKK Czech Open 2020 v Karlových Varech. I přes nepříznivou situaci se
naši karatisté nezalekli a zvládli vybojovat
hned několik cenných kovů. Jmenovitě:

Závodníci se zúčastnili tím, že poslali natočené domácí video, jak cvičí kata, a tato
videa se dále ohodnocovala mezinárodními rozhodčími. Daniela Pekuniaková se
umístila na krásném 3. místě.

Chtěli bychom všem naši závodníkům pogratulovat a poděkovat za vzorné chování
na soutěži a reprezentaci města Loket.
Trenéři M. Budajová a D. Pekuniak

Daniela Pekuniaková
– 1. místo kumite nihon
– 2. místo kata individual
Vojtěch Rudinec
– 3. místo kata individual
– 2. místo kumite nihon
– 2. místo kumite team
Vašek Pohl
– 2. místo kumite nihon
Jan Hromada
– 2. místo kumite nihon
Další významná akce, které se zúčastnili
naši sportovci, byl přátelský turnaj mezi
Českou asociací Okinawského karate
a kobuda, jíž jsme členy, a Slovenskej federácie karate a bojových umení pod názvem Československý E-turnaj. Závod byl
dvoukolový a konal se 3. a 11. 10. 2020.

/ Foto: Trenéři M. Budajová a D. Pekuniak se svými svěřenci Zdroj: Archiv M. Budajové

Advent lze prožít i online
V

prosinci 2020 byla základní umělecká
škola organizátorem kulturních akcí online pro širokou veřejnost. I když jsme tuto
zkušenost zažívali v ZUŠ poprvé, sledovanost
online adventních a vánočních koncertů nás
velmi překvapila. Sérii adventních koncertů
z Pluhova domu sledovalo vždy cca 3 tisíce
diváků, stream probíhal přes facebookovou
skupinu ZUŠ Horní Slavkov a také přes Západ.cz. Mezi umělci, kteří koncerty realizovali,
nechyběl velmi malý komorní orchestr Varvary Divišové, D a D kvintet, loketští Roháči
nebo Riccio Quartetto. Taktéž žáci ZUŠ zažili
své první streamy a nutno podotknout, že to
zvládli na výbornou. Přece jen hrát naživo
nebo před kamerou je značný rozdíl – hlavně,
že byla možnost si ještě zahrát.
Také taneční obor ZUŠ pod vedením Markéty Kuttnerové a Šárky Horákové rozhodně
na sklonku roku 2020 nezahálel. Nejstarší
tanečnice reprezentovaly ZUŠ i město Horní
Slavkov na Celostátní přehlídce scénického
tance mládeže a dospělých, která se uskuteč-

nila 12. – 13. prosince v Jablonci nad Nisou.
Po několikaleté pauze jsme měli zástupce
v celostátním kole prestižní taneční přehlídky, děkuji tedy tímto jak Markétě Kuttnerové, tak jejím svěřenkyním. V Lokti proběhlo
14. prosince v rámci projektu Šablony II
„Afro taneční odpoledne“. I když žákyně zprvu netušily, do čeho jdou, senegalský tanečník a profesorka Hamu MgA. Monika Diatta
Rebcová jim zorganizovali perfektní taneční
seminář, na který jen tak nezapomenou. Poděkování patří taktéž Šárce Horákové a jejímu manželovi za organizaci a čas, který dětem věnovali.
Rád bych také zmínil ještě jednu aktivitu slavkovských výtvarníků – lektorka Mgr. Lenka
Herzogová, která, mimo jiné, působí na zámku v Bečově nad Teplou, si v rámci projektu
Šablony II pro výtvarníky připravila předvánoční workshop na téma „Symbolika a relikviář svatého Maura“. Žáci výtvarného oboru
ZUŠ pod jejím vedením vytvářeli originální
návrhy na textil se vzorem ryby, jakožto nej-

staršího křesťanského symbolu. Poděkování
tedy patří i této lektorce.
Vážení rodiče, velice vám také děkuji za vyplnění dotazníku, který se týkal distanční výuky
v základní umělecké škole – společně s kolegy
si vážíme vašich názorů a podnětů, na jejichž
základě budeme výuku dále zlepšovat.
Poslední radostnou zprávou v prosinci byla
pro ZUŠ velmi štědrá finanční podpora ze
strany Nadačního fondu Tesco – na projekty
„Oživme slavkovské kostely“, „Distanční výuka
v ZUŠ“ a „Akademie pro seniory online“ jsme
získali celkem 60000 Kč.
A na závěr vám chceme ještě sdělit, že orchestr
ZUŠ band má díky podpoře města Loket krásné nové módní doplňky, už se moc těšíme, až
je budeme moci předvést na některém z koncertů – věříme, že to bude brzy.
Bc. Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ
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Zářivé protuberance Blaha Letošní dračí
aktivita
U
rčitě to znáte. Jsou dny, kdy se nic nedaří. V práci to nefunguje, lidi do Vás
strkají, káva je studená a příliš hořká,
šlápnete oběma nohama do lejna, doma
Vás pokouše Váš věrný pes, Vy ho za to nakopnete a v bramborové kaši najdete vlastní zub.

K

amarádi, sousedé, naši milí spoluorganizátoři různých akcí, přejeme vám
veselé zítřky v kruhu přátel. Věříme, že nás
všechny rok 2020 naučil spoustě potřebnému pro lepší budoucnost. Pro Loketský dráček byl uplynulý rok prvním zatěžkávacím,
jelikož jsme vznikli na samém konci roku
2019. Myslíme si, že přes nelehké časy může
být naše aktivita na poli kulturním hodnocena jako úspěšná. Děkujeme vám za přízeň,
bez vás by to nešlo a nemělo žádný smysl.

A pak jsou dny jako dnes.
Přes mnohý závoj jsem se díval na loketský
hrad. Stromy, mlha, dech sražený na brýlích a slzy z mrazivého rána. Na stromech
před nádražím se vlnily odražené stíny
od hladiny Ohře, četl jsem Petera Høega
a bylo mi nesmírně dobře. Vlak stál těsně
před nástupištěm a vrčel. Nevěděl jsem,
v kolik odjíždí, tak jsem jedním okem četl
a druhým pozoroval.
Po zhruba čtyřiceti stránkách vlak zařval a odhodlal se přijet na nástupiště.
Nastoupila maminka s holčičkou a chlapík se stokorunou. Stokoruna nejde vložit do jízdenkového automatu na mince,
chlapík vymačkal cíl jízdy a poté se zastavil, protože neměl co vhodit. Možná byl
opilý jako já, možná právě zjistil, že nemá
drobné. "Nemáte drobný za kilo?" zeptal
se. Měl jsem. Měl jsem tolik drobných, že
bych mohl rozměnit celému vlaku. Chlapík
poděkoval a šel si sednout. Holčička sahala na displej informační tabule a pokaždé,
když se ho dotkla, informace na obrazovce
se změnila. Holčička jásala, dotyková obrazovka funguje. Kolem vlaku prošel kolega
a přítel, se kterým jsem minulý večer pil,
venčil hnědého ušatého psa. Ráno jsem
prchl, když chtěl jít do bytu nad jeho bytem
vzbudit dalšího spolupijáka. Toho jsem
se nechtěl účastnit. Okno jsem nedokázal
stáhnout, proto jsem se znovu usadil a zamával mu do zad. Měj krásný den, Víťo.
Na další zastávce čekaly dvě ženy. Jedna
černovlasá, středního věku, sporá. Další mladá, neuvěřitelně vlasatá. Vlasatá
otevřela černovlasé dveře, černovlasá poděkovala, obě se usadily na sedadlech vedle. Nesmírně mne to potěšilo, v našem kraji
si většinou sedáme co nejdál od ostatních,
Tady jsme všichni seděli spolu. Vlasaté
ženy, chlapík se stokorunou, která bezpečně odpočívala v mé kapse, maminka

s divokou holčičkou a dvě dívky. Jedna
z nich se na mne neustále dívala. Možná
jsem se jí líbil, možná jsem byl jen pohybující se objekt v jejím zorném poli. Měla
zvláštní oči. Šikmé. Ne tak šikmé jako Asiatky, šikmé na druhou stranu.
V Chodově jsme přestupovali na rychlík.
Dvě dívky jely tím samým směrem jako
já. Nastupovaly do jiného vagonu. Napadlo mne se rozběhnout a jít té se šikmýma
očima říct, že se mi líbí. Neudělal jsem
to. Nebyl jsem si jistý sám sebou. Když se
k Vám rozběhne vrávorající pán s dechem
páchnoucím pivem a začne Vám sdělovat
dojmy, můžete se vyděsit. Vagón byl velký,
prostorný, klimatizace šuměla a svět venku
ubíhal. Mihly se domy nalevo, parta zakopávající kabel, který bude něco přenášet.
Most s absurdními červenými koulemi
v rozkroku svých nohou, obrovské bydlírny napravo, kde žijeme Vy a já. Dojeli jsme
do Karlových Varů a já jsem vystoupil.

Výčtem loňských akcí si dovolujeme pozdravit a poděkovat všem aktérům včetně
těch nejmenších:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

maškarní karneval na hradě
kolaudace doupěte v intru
workshop kokedam v hotelu Stein Elbogen
bezkontaktní čarodějnice u rybníčků
pátračka po pirátském pokladu na území
města
pivní běh po loketských hospůdkách
pohádkový les kolem sídla Loketských
městských lesů
fit mámy v amfiteátru
"swap" – zahájení školního roku vedle
Domova pro seniory
drakiáda na loketském motokrosu
uspávání broučků na malé scéně

A následující pravidelné akce v intru:
jóga, angličtina, přednášky, baby club
a bookstart v prostorách městské knihovny
Na viděnou na jedné z našich dalších akcí.

Víte, proč Vám tohle píšu?
Zdraví vás Loketský dráček, z.s.
Protože si myslím, že svět je v pořádku.
Dokud budou existovat vlasaté ženy, která
otevírají dveře jiným, dokud budou jezdit
vlaky, do kterých můžete nastoupit, dokud
kabely někam povedou, dokud se po Vás
budou dívat šikmé oči, které neuhnou,
když se do nich zadíváte, pak to má všechno smysl.
Mějte krásný den a chyťte za ruku toho,
koho máte po ruce.

Vladimír Kalný
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