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Madona se vrátila v plné kráse domů

/ Foto: Zrestaurovaná Madona je zpět v Lokti Zdroj: hrad Loket

A

ssumpta z Lokte začíná svůj další nový
život. Ač se jedná o historicky i umělecky velmi hodnotné dílo, je až s podivem, že
v podstatě do dnešních dnů unikala pozornosti
odborné veřejnosti včetně její historiografické
identifikace přinejmenším v rámci regionu,
který svou existencí nepochybně obohacuje. Již
dnes se však nabízí jistý historicko-umělecký
kontext například s rovněž restaurovanou Assumptou z Lišic, s níž souzní jak velikostí, tak
výtvarným pojetím. Nejinak je tomu i v případě

Assumpty z Velhartic, která byla součástí oltářní archy a nyní patří do sbírky starého umění
Národní galerie.
Vraťme se ale opět domů. Rok 2020 byl, jak
všichni víme, na veřejné kulturní dění ze známých důvodů poměrně chudý a jestliže hrad
Loket měl v jeho závěru možnost kulturní klima oživit, pak rehabilitace této významné památky je příspěvkem, který i když se nemusí
každého bezprostředně dotýkat, se stává nejen

hodnotou trvalého charakteru, ale svým významem navíc překračuje hranice Lokte a celého
regionu. Navíc naše setkání s Madonou jistě
není poslední, neboť se předpokládá, že v nově
budované hradní expozici, která je dnes na samém počátku, se stane bezesporu jedním ze
stěžejních exponátů.

pokračování na straně 6
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Nová hradní expozice

Z radnice
JEDNÁNÍ „SLAVKOVSKÁ DRÁHA“
14. ledna 2021 proběhlo on-line jednání
ve věci obnovy tzv. Slavkovské dráhy, kterého se mimo starostů dotčených obcí zúčastnili zástupci Hospodářské a sociální komory
Sokolovska, Karlovarského kraje a Krajského
úřadu Karlovarského kraje, Správy železnic,
státní organizace a Ministerstva dopravy.
V rámci tohoto jednání byly zástupcům ministerstva a vlastníky předloženy argumenty
a požadavky související s obnovou trati, a to
zejména z důvodu zajištění dopravní obslužnosti na trati, přesunu nákladní dopravy
a podpory cestovního ruchu. V nejbližší době
by jednání měla pokračovat a o jejich průběhu
vás budeme informovat.
DOPRAVNÍ TERMINÁL LOKET – NÁDRAŽNÍ
ULICE
Na začátku měsíce února 2021 bude zahájena
výstavba dopravního terminálu v Nádražní
ulici, jejíž součástí bude také revitalizace zastávky autobusové dopravy. V souvislosti
s touto rozsáhlou akcí a s ní spojenou
velkou investicí nebude možné po dobu
výstavby na ploše u nádraží parkovat.
Dokončení stavby je předpokládáno v měsíci
červnu 2021. Stavbu bude provádět společnost
Vodohospodářské stavby s. r. o., která v rámci
výběrového řízení nabídla nejnižší cenu, a to
10 484 047,54 Kč vč. DPH. Akce je z 90 % financována ze zdrojů Evropské unie. Děkujeme
za trpělivost a věříme, že se již brzy dočkáme
dalšího kvalitního parkoviště v našem městě.
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ LOKET
A VYBUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ
ZAHRADY
Ve druhém lednovém týdnu došlo k podpisu
smluv se zhotoviteli letos plánovaných investic do naší základní školy. V jarních měsících
bude probíhat realizace tzv. Environmentální
zahrady v proluce před budovou základní školy
v ulici T. G. Masaryka, kterou budou provádět
ZO ČSOP BERKUT pod vedením Ing. arch.
Jiřího Šindeláře. Celkové náklady na tuto akci
jsou 717 530,00 Kč vč. DPH, projekt je spolufinancován ze zdrojů Ministerstva životního
prostředí. V letních měsících pak bude probíhat rekonstrukce vnitřních prostor školy, kdy
dojde k vybudování cvičné kuchyňky, přírodovědné učebny a jejich zázemí a bude provedena výstavba vnitřního výtahu školy, který
zajistí celkovou bezbariérovost objektu. Stavbu
bude realizovat společnost STAVBYT – Stavby Trubač s. r. o., celkové náklady na akci jsou
4 537 408,77 Kč vč. DPH a bude spolufinancována ze zdrojů Evropské unie.

AUTOBUSOVÁ LINKA KARLOVY VARY –
CHODOV, PŘES LOKET A NOVÉ SEDLO
Město Loket pokračuje ve spolupráci s dopravci na zajištění dopravní obslužnosti
našeho města. Společnost Ligneta bude
zajišťovat dopravu na výše zmíněné lince
č. 421705.V Lokti bude stavět na zastávkách Finské domky, železniční stanice,
rozcestí Goethe, Sokolovna. Jízdní řád
najdete vylepený na autobusových
zastávkách a na webových stránkách
společnosti.
KÁCENÍ BŘEHOVÝCH POROSTŮ
Povodí Ohře s. p. bude v rámci údržby
toku provádět v následujících týdnech
kácení břehových porostů podél řeky
Ohře na celém území města Loket. Káceny jsou pouze ty dřeviny, které svým stavem ohrožují bezpečnost občanů a majetku nebo by mohly zhoršit povodňovou
situaci.
NOVÝ PARKOVACÍ AUTOMAT NA NÁMĚSTÍ
Od začátku letošního roku je na náměstí
u radnice umístěn zcela nový moderní parkovací automat, který pořídily a instalovaly
Technické služby města Loket s.r.o. Nový
automat umožní platbu jak v korunách, tak
v eurech a také platbu platebními kartami.
Věříme, že toto zkvalitnění služeb ocení jak
návštěvníci města, tak podnikatelé, kteří
mají provozovny na náměstí.
NABÍDKA ODVOZU NA OČKOVÁNÍ
PRO SENIORY
Vážení senioři, potřebujete odvést na očkování a nemůžete si přepravu zajistit vlastními silami nebo s pomocí příbuzných?
Město Loket ve spolupráci s Městskou
knihovnou a SDH Loket zajistí váš odvoz
do očkovacích center.
Domluvit odvoz si můžete na telefonních číslech 723 454 936 a 352 684 229
(Městská knihovna Loket) a 725 300 941
a 352 359 732 (MÚ Loket odbor správní –
Ing. Barbora Štefková, DIS.) od pondělí do pátku mezi 8:30 a 11:30.
Prosíme o využití této služby pouze v případě, kdy nemáte jinou možnost (vlastní
automobil, příbuzní apod.).
Děkuji a přeji všem pevné zdraví,
Petr Adamec
starosta města Loket

Historii kamnářství z blízkého okolí mapuje od letošního roku nová expozice, která je
umístěna na hradě Loket hned vedle sbírky
porcelánu a doplňuje tak prezentaci keramického průmyslu regionu. Hrad návštěvníkům zpřístupňuje část své sbírky kachlí,
která byla dosud uložená v depozitářích
a nebyla nikdy prezentována veřejnosti.
Cílem expozice je zprostředkovat srozumitelnou a vizuálně přívětivou formou historii kamnářství a představit jedno z regionálních řemesel – výrobu dekorativních
kachlových kamen. V expozici je k vidění
celkem 50 rozličných kachlů, jež nabízí
návštěvníkům různé varianty, co se tvaru,
barvy či stáří týká. Jejich motivy, zpracované do nejmenších precizních detailů, svou
dokonalou krásou až vyráží dech. Expozice
bude zpřístupněna ihned po otevření hradu, tedy až to dovolí vládní nařízení.

/ Foto: Nově otevřená hradní expozice se věnuje kamnářství Zdroj: hrad Loket

Nová autobusová
linka Karlovy Vary –
Loket
Na konci roku 2020 došlo k podpisu
smlouvy se společností Autodoprava Sládek s. r. o. Tato společnost nabídla městu
autobusovou linku, která výrazně rozšíří
dopravní spojení mezi Loktem a Karlovými
Vary. Město Loket do současnosti spolufinancovalo linku č. 23 společnosti Dopravní
podnik Karlovy Vary a. s., která však jezdila
pouze v sezóně od května do září. V objemu
stejného finančního příspěvku nabídla společnost Autodoprava Sládek, s.r.o. ekvivalentní spojení, avšak celoročně a v sezóně
pak rozšířené o večerní spoje umožňující
dopravu například z kulturních akcí konaných v loketském amfiteátru nebo naopak
v Karlových Varech. Věříme, že se toto dopravní spojení setká s úspěchem a budou
ho jak občané Lokte, tak Karlových Varů
a návštěvníci obou měst využívat.
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Naděždě
Výstavy v Městské knihovně Poděkování
Koláříkové
Loket v roce 2021
J

P

rvní vlaštovkou bude uctění 100 let
od narození Zdeňka Machytky,
ilustrátora a grafika, který dlouhou dobu
působil v Lokti a spousta z nás má nějaké „ty jeho věci“ doma. Děkujeme všem,
kdo exponáty na výstavu zapůjčili! Výstava se koná od 26. ledna do 7. března
s online vernisáží 26. ledna od 17:00.
Od 9. března do 8. dubna zaujme místo
v atriu knihovny Světová knižní vazba,
výběr toho nejlepšího ze sbírky světových autorů, kterou shromáždili manželé
Sobotovi a kterou neustále rozšiřujeme.
10. dubna od 17:00 se v knihovně pokud
to epidemiologická situace dovolí, shromáždí čeští umělečtí knihaři, aby přivítali vynikajícího polského knihaře Jacka
Tylkowského, žáka Jana Soboty. Výstava potrvá do 17. června.
Vrchol sezóny nastane 19. června, kdy
vernisáží začne oslava 100 let loketské

knihovny. Téma výstavy zatím neprozradíme, bude u nás do 2. září. Na tuto
událost 4. září naváže naše čtenářka
a výtvarnice Anna Robová, studentka
Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby univerzity Hradec Králové, jejíž práce
u nás budete moci obdivovat do 7. října.
9. října ji vystřídají její kolegové studenti ze zmíněné katedry pod vedením
doc. Jaroslavy Severové, ak. mal.
a zůstanou u nás do 4. listopadu. Od 6. listopadu do 9. prosince budeme hostit díla
české umělecké knihařky Ivany Vyhnalové a výstavní rok od 11. prosince do konce
ledna 2022 zakončí známá a velice originální česká výtvarnice Vendula Chalánková.
Těšíme se na vás!
Vladimír Kalný
kurátor Expozice umělecké knižní
vazby Loket

ako ředitelka společnosti chci touto cestou poděkovat za mnohaletou
profesionální práci pro hrad Loket dámě,
která zde zanechala nejeden otisk své
dosavadní činnosti, paní Nadě Koláříkové. Není lehké loučit se s lidmi, kteří
organizaci věnovali opravdu kus svého
života, ale nelze jinak než respektovat
rozhodnutí stát se plnohodnotnou babičkou svému vnukovi. Tato srdcem velká
a vzrůstem drobná žena byla nedílnou
součástí hradního týmu a já pevně věřím,
že to loučení není v pravém slova smyslu
a paní Koláříková bude nadále plnohodnotným členem týmu jakožto brigádnice.
Děkuji za čas i energii dosud věnovanou
hradu a těším se na další spolupráci. Myslím, že mohu vyjádřit za všechny kolegy
organizace přání mnoha úspěchů, pohody a klidu, jak v rodinném, tak i důchodovém – babičkovském životě.

Jana Těžká, ředitelka organizace
HRAD LOKET, o.p.s.
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Nejasná budoucnost sportovního areálu
K

do sledoval poslední dvě zasedání zastupitelstva města Loket (11
a 12/2020), možná se pozastavil nad situací
okolo prodeje pozemku na p.č. 580 a 355/7
v k.ú. Loket. Tento pozemek v předměstí
města v Revoluční ulici, který dříve sloužil
jako manipulační plocha pro potřeby Loketských městských lesů, byl prodán v dubnu 2018 společnosti 2P Reality. Vzhledem
k tomu, že celý převod trval od roku 2007,
panuje kolem něho spousta dohadů a emocí. Není tedy divu, že v celém procesu nastal zmatek a někteří zastupitelé se zdráhají
k prodeji jasně vyjádřit. Dovolil jsem si pár
skutečností v této věci zjistit a sám se v celé
věci lépe orientovat.
Předně bych rád zdůraznil, že tento příspěvek nemá za úkol nikoho osočovat či očerňovat. Článek se též nezabývá soudními
spory a vychází z běžně dostupných informací, přístupných na základě § 106 /1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Nutno též dodat, že jsem v roce 2007 stál
u zrodu prodeje pozemku jako člen zastupitelstva.
Převod pozemku trval bezmála 11 let a za tu
dobu prošel několika zvraty s překvapivou
pointou. Pro město Loket začal 28. 6. 2007
usnesením č. 63 na 3. zasedání zastupitelstva města (ZM), kde zastupitelé schválili prodej pozemku společnosti 2P Reality
za cenu 100 Kč/m2 (dle tehdy platných pravidel) s podmínkou vybudování sportovního areálu. Jednatel společnosti 2P Reality,
pan Patrik Stangar, byl jako člen zastupitelstva na vlastní žádost vyloučen z jedná-

ní pro střed zájmů. Možná je dobré zmínit
ještě jednou, že prodej jedné z posledních
větších ploch v bezprostřední blízkosti historického centra ZM vyloženě podmínilo
vybudováním sportovního areálu, a to v časovém úseku 4 let. S tímto byla 9. 8. 2007
sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě. Samotná kupní smlouva potom měla
být uzavřená do 14 dnů od nabytí právní
moci zkolaudovaného sportovního areálu.
Po složení poloviny kupní ceny společnost
2P Reality převzala dle smlouvy pozemek,
o čemž byl sepsán též 9. 8. 2007 předávací
protokol s pořízenou fotodokumentací stávajícího stavu pozemku. Předmětem předání pozemku bylo i oplocení a silniční panely
umístěné na pozemku, jenž byly ve vlastnictví loketských lesů. Oplocení i panely měly
být odstraněny dle protokolu mezi kupujícím a LML v dohodnuté době.
Dne 1. 11. 2010 byl sepsán první dodatek ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě,
ve kterém se kupující zavazuje k výstavbě
areálu do 9. 2. 2013. Dodatek byl sepsán
na základě usnesení č.97/2010 z 6. ZM konaného dne 7. 10. 2010. Druhý dodatek
ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě byl
sepsán dne 30. 8. 2012, kupující se v něm
zavazoval k výstavbě do 9. 2. 2015. Dodatek
byl sepsán na základě usnesení č. 59/4/2012
z 4. ZM konaného dne 28. 6. 2012. A nakonec dne 23. 9. 2014 byl sepsán třetí a poslední dodatek ke smlouvě o budoucí kupní
smlouvě. Výstavba areálu v něm byla tentokrát prodloužena do 9. 2. 2018. Dodatek byl
sepsán na základě usnesení č. 54/4/2014
z 4. ZM konaného dne 26. 6. 2014. Ze zápisů

ZM nejsou patrné důvody pro prodloužení.
Všechny dodatky byly sepsány na žádost kupujícího.
Do konce roku 2017 vznikl na části pozemku tenisový kurt, na který byl dne 5. 2. 2018
vydán Městským úřadem v Lokti, odborem
výstavby kolaudační souhlas. Tímto byl
plánovaný sportovní areál částečně zkolaudován. A právě na základě této částečné
kolaudace bylo na 2. ZM, které se uskutečnilo 22. 3. 2018, usnesením č. 67/2/2018
uloženo vedoucímu odboru majetku města,
aby zajistil uzavření kupní smlouvy. Diskuse, včetně právního pohledu k celé věci přítomného právníka, a následné hlasování,
je možné shlédnout na videozáznamu ZM
(stopáž 2:10´-2:31´) na kanále YouTube –
Záznamy zastupitelstva města Loket. Kupní
smlouva byla podepsaná 5. 4. 2018 a po doplacení zbylé částky kupní ceny fakticky pozemek přešel na nového majitele.
Dne 7. 9. 2020 společnost 2P reality předmětný pozemek i s částečně zkolaudovaným
sportovním areálem (tenisový kurt) a projektovou dokumentací na sportovní areál
prodal novým vlastníkům. A to i přes fakt,
že je pozemek předmětem soudního sporu
mezi společností 2P Reality a městem Loket.
V současnosti (ke dni 17. 1. 2021) je celý pozemek stále veden jako manipulační plocha.
Věřím, že jen čeká na vybudování plnohodnotného sportovního areálu dle původního
záměru.
Pavel Vdovec

Střípky z depozitáře hradu Loket
N

a sklonku roku 2020 se po bezmála
čtyřech letech vrátily do depozitáře
hradu Loket zrestaurované vzácné plastiky a obrazy. Jednalo se o jednu velkou
a vzácnou plastiku s názvem Madona
s Ježíškem, o které se více dočtete v článku v úvodu tohoto čísla, a řadu drobných
plastik a obrazů. Díky zástupcům Akademie výtvarných umění v Praze bylo s díly
po všech stránkách odborně nakládáno
a v současnosti jsou pečlivě zrestaurována
a zachována pro budoucí generace. S jistotou lze říci, že budou vzácnostmi prezentovanými v nových hradních expozicích.

Dále do sbírek depozitáře přibyly předměty, které v roce 2020 darovaly fyzické i právnické osoby. Díky nim je hradní
sbírka bohatší o dřevěné sklářské formy,
porcelánové talíře a řadu obrazů.
Tímto bychom jim chtěli jmenovitě za tyto
dary poděkovat a projevit úctu za to, že
respektují potřebu zachovávat historicky
hodnotné předměty pro naše děti a děti
našich dětí. Jmenovitě děkujeme firmě
Moser, a.s., Městské knihovně v Sokolově,
paní Jaroslavě Pechové a paní Vladimíře
Hupákové.

/ Foto: Zrestaurovaná plastika Madona
s Ježíškem. Zdroj: hrad Loket
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Exponát měsíce února 2021 ze sbírek hradu Loket
PLASTIKA MADONA ASSUMPTA, LIPOVÉ
DŘEVO, ZLATO, ZBYTKY POLYCHROMIE,
PRAVDĚPODOBNĚ PROVENIENCE
NORIMBERK
Pokračování se str. 1
Nevíme, kdo byl zadavatelem práce a rovněž
netušíme, pro jaký sakrální prostor byla plastika primárně určena. Jisté ovšem je, že někdy
krátce po roce 1500 neznámý umělec kdesi
v oblasti Norimberka, ale mohlo to být i severněji, neboť i místo provenience je záležitostí,
která prozatím uniká okruhu našich informací,
bere do ruky své řezbářské dláto a začíná dávat
kultivovanou podobu dosud beztvarému špalku vysušeného lipového dřeva. Poučená ruka
mistra pozdně gotického období vtiskne materiálu podobu jednoznačně respektující dobový
umělecký kánon. Jistě však netuší, že i po půltisíciletí jeho práce bude vzbuzovat úctu, respekt
a obdiv.
Pozastavme se chvilku nad ikonografií této loketské Madony. Typologicky se jedná o takzvanou assumptu. Tento název pochází z latinského assumption a lze ho přeložit jako „vzetí
k sobě“, což souvisí s Mariiným posmrtným nanebevzetím. Podle takzvané zlaté legendy, což
byl soubor legend a životopisů svatých, včetně
traktátů k církevním svátkům, sepsaný v závěru 13. stol. dominikánským mnichem Jakubem de Voragine, byla Marie po svém skonu
vyzdvižena do nebes, posazena na trůn vedle
svého syna a poté Nejsvětější trojicí korunována. Tento námět se začíná objevovat v pozdně
gotickém období, následně prochází svým vývojem a největší oblibě se těší v období baroka.
V českých zemích zvláště po skončení třicetileté
války a následné rekatolizaci.
Mimořádně zdařilá plastika je sama o sobě
vysoká 125 cm a překvapivě sestává z 35 kusů
lipového dřeva. Objemově největší částí je trup
s hlavou, dále pak následují menší periferní
části, jako jsou díly rukou Madony, prsty, hlavička Ježíška, včetně několika fragmentů jeho
končetin, jeden díl genitálu, podstavcový kus
a šestnáct dřevěných kolíků sloužících ke spojení jednotlivých komponentů. Lehce, až nenápadně prohnutá postava Madony s velmi
mladistvým obličejem drží v levé ruce malého
Ježíška, který levou nataženou rukou drží jablko a pravou jako by se snažil jemně dotknout
tváře své milující matky. Pravá, takřka do pravého úhlu pokrčená ruka Madony, s pravděpodobností rovnající se jistotě, v minulosti držela
žezlo. Pravou nohou s částečně zakrytým chodidlem stojí na podstavci, zatímco levá je zcela
ukryta pod výrazně nařaseným pláštěm. U Ma-

/ Foto: Madona Assumpta s Ježíškem
Zdroj: hrad Loket
riiných nohou se nachází zlatý srpek půlměsíce,
v jehož konkávní části se ukrývá dříve pravděpodobně postříbřený obličej.
Jistou paralelu tohoto zobrazení můžeme nalézt v Novém zákoně, knize Zjevení kap. 12.1.
Oděv Madony sestává ze dvou částí, svrchní
plášť je zlatý se světlým rubem, na prsou sepnutý jednoduchou zlatou sponou, po levé ruce
volně splývající, zatímco po pravé ruce se vine
pod loktem, kde přechází částečně v rubovou
část, směřuje vlevo pod Ježíška, aby se ve spodní partii změnil v bohatě nařasenou drapérii
zvýrazňující plasticitu celé kompozice. Madonin šat pod pláštěm září výrazným valérem červené barvy, který v horní části přiléhá na tělo,
zatímco o něco níže se rozvíjí do několika svislých záhybů. Hlava Madony je lehce nakloněna
doleva, v mladistvém obličeji je patrný mírný
náznak úsměvu a svůj pohled upírá směrem
k divákovi. Tmavě hnědé, zvlněné a řezbářsky
velmi precizně ztvárněné dlouhé kadeře volně
splývající po obou ramenou jsou doplněny jednoduchou zlatou čelenkou.
Co je však pro dnešního diváka zcela zahaleno
tajemstvím je minulost této plastiky. Ačkoliv
je součástí tzv. Loketské sbírky již více než sto
let, mechanismy jejího zařazení do sbírkového
fondu úspěšně unikají naší pozornosti. Rovněž
vlastnické vztahy v období, které tomu předcházelo jsou, aspoň zatím, zahaleny rouškou
tajemství. Kdo by však očekával poklidnou
strnulost sochy kdesi v zaprášeném koutku depozitáře, bude na omylu. Renesance životních
osudů Madony sebou přináší druhá polovina
dvacátého a začátek jednadvacátého století.
Ještě v roce 1971 je uložena v provizorním depozitáři v prvním patře markrabského paláce
hradu Loket, zde je dnes umístěna expozice

selského polychromovaného nábytku. Po definitivním, de facto znárodnění obecního majetku je v tomto roce převedena, stejně jako celá
Loketská sbírka, do správy tehdejšího Státního ústavu památkové péče a putuje do muzea
v Mariánské Týnici. Zde je bohužel podrobena
diletantskému „restaurátorskému“ zásahu,
jenž především na svrchním plášti Madonky trvale naruší stratigrafii původní barevné
polychromie. Vše mění až rok 2013. Po více
jak dvacetileté úporné snaze vedení hradu
a města je Loketská sbírka na základě Smlouvy
o bezúplatném převodu vlastnictví movitých
věcí vrácena městu Loket. Po krátkém intermezzu, kdy je Madona uložena v depozitáři
na zámku Kynžvart, se i s ostatními předměty
po 42 letech vrací do Lokte. Úvaha o restaurování navrácené assumpty se rodí vzápětí, zcela
spontánně a automaticky.
V roce 2015 vedení hradu uzavírá dohodu
s akademickým sochařem a restaurátorem Bořivojem Rakem, který společně s kolegyní ak.
malířkou Evou Votočkovou zahajují práce. Ovšem zcela v duchu rčení „nic není jednoduché“,
se po neshodách s památkáři a jejich následné
intervenci vše zastavuje. Navíc se ukazuje, že
značný rozsah prací způsobený větším poškozením plastiky, než se původně předpokládalo, přesahuje možnosti zhotovitele zakázky.
V červnu 2016 je na podnět Národního památkového ústavu do ateliéru ak. sochaře Bořivoje
Raka svolána schůzka, která má řešit vzniklou
situaci a vytýčit další směr prací.
Konec dobrý, všechno dobré. Daří se dosáhnout konsenzu a vše se opět dává do pohybu.
Z podnětu pana Raka se ke spolupráci na projektu daří získat Restaurátorskou školu při
Akademii výtvarných umění v Praze vedenou
významným ak. malířem a restaurátorem Karlem Strettim. Zakrátko se ukáže, že tato spolupráce nabude zcela zásadního významu. V říjnu
2016 je podepsána dohoda o spolupráci a měsíc nato Madona z ateliéru pana Raka v Unhošti putuje do pražských ateliérů akademie. Práce se ujímá Martina Saloňová pod odborným
dohledem prof. Strettiho, který bohužel dva
roky nato, v roce 2018 opouští náš svět. Dále
restaurování probíhá pod odborným vedením
doc. A. Pokorného a asistentky MgA. Markéty
Pavlíkové. Náročné práce trvají více jak tři roky
a končí na podzim roku 2020. 15. prosince odborná asistentka akademie Markéta Pavlíková
dokončené dílo přiváží zpět do Lokte. Všem,
kteří se postupně podíleli na restaurátorských
pracích a odvedli značné penzum vynikající
práce, nezbývá než poděkovat.
J. Hejda, správce depozitáře
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„Už vím, že se nic nezmění jen lusknutím prstů“

S

tarosta Petr Adamec startuje svůj třetí
rok ve funkci. Má na starosti turistické město, které se svými specifiky odlišuje
od těch okolních. Prožívá starosti i radosti
běžného občana, navíc má ovšem zodpovědnost za ideální chod Lokte. Sedl jsem si
u něj na radnici ke stolu, kde se obvykle řeší
zapeklité situace, přijal sklenku vody a hned
mě zajímalo, jak je novoročně naladěný.

turisté, nejsou žáci a město je v podstatě mrtvé. Navíc k odchodu studentů došlo ve stejný
rok, co se město uzavřelo turistům. Vnímám
každou snahu o obnovu školy pozitivně
a sám v této věci intenzivně jednám, protože
studenti městu v každém případě něco přinášejí. A ač to třeba nejsou Lokeťáci, tak tu žijí,
vrací se sem a někteří se zde můžou i usadit.

Jak jste strávil Vánoce a přelom
roku?
Vánoce jsem prožil asi jako všichni, tedy
s rodinou, a na konci roku jsem vlastně utekl z města do přírody, strávil jsem Silvestr
a Nový rok za Plzní u přátel na vesnici.
Jste ten typ domácnosti, kde hoří
stromky a zasekávají se kosti v krku,
nebo máte klidné svátky?
(úsměv) Jednou u nás na Vánoce hořelo.
Při rozbalování dárků vzplanul adventní věnec, takže jsem strávil Vánoce malováním celého bytu. Přesto jsou u nás
na stromku klasické svíčky, v tomhle jsme
tradiční – večeře, dárky, pohádka.
Dokážete úplně vypnout? Nemyslet
na město a na problémy.
Musím přiznat, že úplně vypnout už nedokážu asi dva roky, což někdy považuju
za svou špatnou vlastnost. Právě proto
jsem se snažil aspoň na konci roku vycestovat někam, kde bych nemusel pořád myslet
na práci.
Vy jste původně pedagog. Nestýská
se vám občas po učení?
Já učil pět let a v podstatě i poté jsem byl
se školstvím pořád v kontaktu, stále jsem
se zapojoval do různých vzdělávacích projektů, věnoval jsem se ochraně přírody
a následně jsem se do školství opět vrátil
jako provozák. Jsem s pedagogikou pořád
spojený, ale nikdy jsem neuvažoval, že bych
se na tuhle pozici vrátil. Nicméně pedagogy
obdivuju.
Provází váš život profesní deformace? „Okukujete“ v cizích městech
práci místního vedení a necháváte se
třeba inspirovat?
To dělám naprosto všude, kde jsem
(úsměv). Koukám, jak řeší parkování, jaké
mají lavičky, jak mají posekané trávníky.
Opravdu to je profesní deformace, ale ne
nadarmo se říká, že dobré nápady se kradou, takže se rád inspiruji dobrými nápady
odjinud.

/ Foto: Starosta města Lokte Petr Adamec
Autor: Antonín Mazáč
Jak se starostuje na maloměstě? Je
to přece jen specifické a víc osobní
než v Praze nebo Plzni. Všichni se tu
znáte.
Přesně. Vezměte si to tak, že znáte minimálně od vidění polovinu obyvatel Lokte. Spousta z těch, kdo vás potkají, má pocit, že vás zná
a že je potřeba řešit právě ten jeho daný problém. Lidé by měli vědět, že neznamená, že
když se jejich záležitost neřeší hned, tak že se
neřeší vůbec, ono má všechno svůj čas. Nelze
tomu úplně utéct, anonymita tady částečně
chybí, ale já se tady v Lokti narodil, maloměstský život mám rád a nemám tendenci
utíkat do většího města. Bude to znít jako klišé, ale většina setkání s občany našeho města
je příjemná a inspirativní.
A jak se starostuje v turistickém městě? To je specifické úplně stejně.
To je specifické především v tom, že si část
lidí může myslet, že děláte všechno pro turisty a druhá část, že nás turisti živí a děláte
pro ně málo. V tom je tahle pozice hodně rozpolcená. V Lokti se na spoustu dní v roce počet obyvatel zněkolikanásobí, což by s sebou
mělo přinášet nesporná pozitiva ve formě
finančních přínosů pro město, ale nárůst turistů přináší i spoustu starostí k řešení. Když
jsem na tuhle pozici nastupoval, jasně jsem
viděl to, že by město mělo mít z turistů víc,
ti by ho měli živit, což tou dobou tak úplně
nefungovalo. To je problém, který se podle
mého bude řešit ještě dlouho. Jako příklad
bych mohl zvolit i zdejší střední školu. Dokud byli turisté, zaznívaly dokonce názory, že
studenti nikoho neživí… a najednou nejsou

Jste ve funkci dva roky, dá se už
v tuhle chvíli bilancovat?
Co si budeme povídat, většinou jsou vidět
věci, které se nepovedou. Ale když budu smýšlet pozitivně, myslím, že je hodně věcí, které
se podařilo realizovat. Zřídila se kupříkladu
městská společnost Technické služby města
Loket, s.r.o. Připravily, nebo se připravují
projekty, které je potřeba dotáhnout do konce (namátkou dům s pečovatelskou službou,
Tovární ulice, několik parkovišť, parkovací
informační systém). Snažíme se jako vedení
města komunikovat s občany, a to jak na sociálních sítích, tak i osobně na různých veřejných projednáváních, a vnímat všechny problémy, ale dva roky jsou samozřejmě až příliš
krátká doba na to, aby se vyřešily nedostatky,
které tu byly dávno předtím.
Máte nějaký sen, který byste chtěl
proměnit ve skutečnost?
Mám. Tím snem je jednoznačně rekonstrukce náměstí. A potom samozřejmě věc
dlouhodobá, která se řeší stále a asi pořád
bude – parkování. Vytvoříte jedno parkovací místo a máte na něj „hned“ minimálně dvě nová auta. Jinak je samozřejmě
spousta věcí, které by se řešit měly a daly,
ať už před třiceti lety nebo teď, ale z různých důvodů se na to nenajde čas, finanční
prostředky, nebo jsou jiné priority. A to už
potom jen záleží na tom, jestli s tím začneme my a dokončíme to, nebo práci završí
někdo, kdo přijde v budoucnu po nás. Dřív
jsem žil v domnění, že některé věci půjdou
udělat lusknutím prstů – ne všechny, ne ty
složité, ale některé ano –, ale pak zjistíte, že
skoro každý řešený problém je ovlivňován
tolika okolnostmi, že je to opravdu velmi
složité, nechci říkat nemožné. Ale to k této
"profesi" patří a je třeba se s tím poprat.
Jak moc podle vás loňský rok město
poznamenal?
Pochopitelně hodně. Po finanční stránce
jsme vlastně na začátku, dopady se teprve
začnou projevovat. Loket má bohužel „morových ran“ povícero. Covid-19, kůrovec,
odliv studentů a samozřejmě velké výdaje.
Osobně bych každý z těch problémů nevní-
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mal tak osudově, ale problémem je jejich
kumulace během krátké doby.
Máte nějaký jasný plán, jak městu
pomoct, až tohle složité období pomine?
Myslím si, že ač je Loket turistické město,
zásadně na turistech nestojí. Důležité je
být připravený. Na cokoli. Město teď určitě nebude v takovém laufu, jako když mělo
z lesů dobrý finanční příjem. I příjem z turistického ruchu je díky omezením cestování
menší, než býval. To je logické a je třeba si to
uvědomit. Je třeba mít připravené projekty,
a když se objeví vhodná dotační příležitost
na akce, které mají smysl a pro město bu-

Loketské listy / únor 2021

dou přínosem, tak jí jít naproti. Já mám tři
vize, které by městu mohly pomoct, a snažím se je prosadit. A to – jak už bylo zmíněno – vrátit střední školu do Lokte, protože
to je podle mého jedna z cest, město to dozajista oživí. Druhou vizí je obnova železnice,
ačkoli tam nebude vidět přínos okamžitě,
ale až za několik let. A tou třetí je zajistit základní občanskou vybavenost do částí města, na které se dlouho zapomínalo. Určitě
je tu spousta věcí, nad kterými přemýšlím.
Mít krásné vydlážděné náměstí, chodník
a kanalizaci v každé ulici, vyžití pro děti
a mládež, opravený amfiteátr... ale to jsou
věci, nad kterými přemýšlí každý starosta.
Máme připravený projekt na rekonstrukci

domu s pečovatelskou službou a hledáme
dotační zdroj na tuto zásadní investici, která
umožní důstojné žití seniorům. Když budeme mít jako město určitý přesah, v budoucnu se nám to bude určitě vrchovatě vracet.
Musíme si uvědomit, že nejsme ostrov, ale
jedno z měst Sokolovska a Karlovarského
kraje. To je asi mé hlavní přání – Loket by
jako město neměl být sám pro sebe. Jsme
krásná turistická destinace uprostřed lázeňského trojúhelníku, která bude možná jednou i součástí organizace UNESCO, a jako
taková bychom se měli prezentovat a také
z toho následně těžit.
rozhovor vedl A. Mazáč

Leden ve školce
Zeptejte se dětí, jestli je něco v nepořádku. Jestli je důvod neprožívat radost. Nechte se i vy vést a učit. Možná vnější okolnosti nejsou takové, jaké bychom je chtěli
mít, ale nemusí to být důvod k neprožívání radosti. Dětem nevadí, že sníh na Vánoce nebyl, mají z něj radost teď. Užívají
si jej právě teď. Učí nás, že na tom, co je
„teď“, záleží. Učí nás to, když se učit necháme.

Ve školce si užíváme radostných zimních
přítomných chvil, kreslíme zmizíkem
do inkoustu, modelujeme sněhuláky ze
sněhu i plastelíny, hrajeme si na zimní
království a snažíme se co nejvíce omezit
ochutnávání sněhu, protože to všechny
moc láká. Možná si taky pamatujete, jak to
kdysi lákalo vás. Dovolte si rozpomenout.
MŠ Loket

/ Foto: Pozor, nezastavujeme, máme zpoždění! Zdroj: MŠ Loket

ZUŠ má po letech svoji kroniku a pamětní knihu

D

istanční výuka probíhala v základní
umělecké škole i po celý leden 2021.
Začátkem měsíce spatřil světlo světa další z interních online koncertů, na němž se
představili žáci hudebního oboru, mezi nimi
také komorní pěvecké trio a pěvecký sbor.
Opět vzniklo několik videí oboru literárně
dramatického a mnoho materiálů oborů výtvarného a tanečního.
Velký úspěch a sledovanost měly online koncerty realizované z Pluhova domu
v polovině prosince 2020. Na dvou z nich
účinkovali žáci hudebního oboru, na třetím
žákyně oboru tanečního. Díky spolupráci
s Robertem Pickou byly koncerty streamovány přes facebookové stránky ZUŠ a západ.
cz, koncerty si vyhledalo vždy kolem pěti
tisíc diváků, sledovanost tedy zdaleka přesáhla běžný koncert s diváky v sále. Navíc
z koncertů vznikly velmi pěkné fotografie,
které můžete shlédnout ve fotogalerii školy
(odkaz je na internetových stránkách ZUŠ).
Během ledna byla také zkompletována kronika školy, zatím z období 1960 – 1994, kte-

rá obsahuje historické fotografie z dob ředitelování p. Zdeňka Rybáře. Kroniku jsme
nechali svázat do zcela nové vazby a má
i nové pouzdro s logem základní umělecké školy. Další novinkou je pamětní kniha
za kalendářní rok 2020, která obsahuje fotografie z akcí ZUŠ realizovaných v tomto
roce. V případě zájmu je samozřejmě možné si kroniku i pamětní knihu po domluvě
v ZUŠ prohlédnout.

na které jste zvyklí. Věřím, že se situace zlepší
a budeme moci naživo opět dělat, co nás baví.
Bc. Jan Zapf dipl.um. ředitel ZUŠ

V prosinci proběhlo také online dotazníkové šetření pro zákonné zástupce žáků, které se týkalo distanční výuky v ZUŠ. Děkuji
všem rodičům, kteří se zapojili a sdělili nám
své podněty a připomínky. Vaše odpovědi
a chvála byly pro nás velkou motivací a hnacím motorem – velice si vašich názorů vážíme a děkujeme za ně.
Již se těšíme na začátek prezenční výuky,
na jarní přehrávky hudebního oboru, koncert
učitelů (který proběhne v případě trvání stávajících opatření online), připravujeme Krajskou taneční přehlídku, Noc kostelů 2021,
festival ZUŠ open, zkrátka tradiční záležitosti,

/ Foto: Pamětní kniha a kronika ZUŠ Zdroj:
Archiv ZUŠ
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Jitřenka vás vítá v novém roce

M

áme nový rok, do kterého bychom
vám rádi za celé středisko popřáli jen to nejlepší. Ať se vám v roce 2021
daří vše, co si naplánujete nebo vysníte.
Nový rok pro nás znamená nové plány,
další akce a spoustu zábavy. I přes vládní
opatření se budeme snažit, abychom si
další skautský rok užili na maximum. Několikero naplánovaných akcí se prozatím
odložilo nebo zrušilo, ale stále plánujeme
a dáváme dohromady, co bychom rádi dělali. Současně se věnujeme už i přípravě
tábora, který si, doufejme, užijeme v létě
všichni společně.

jitrenka-loket.webnode.cz najdete další
informace i elektronické verze přihlášek.
Budeme se na vás těšit!
S pozdravem, za
Jitřenka Loket

skautské

středisko
Karkulka

Naše středisko je malé a rádi bychom
ve svém kruhu potkávali nové tváře, malé
i velké. Do konce února je otevřená registrace pro všechny, kteří by rádi rozšířili
naše řady. Na našich webových stránkách

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

1/1

3 000 Kč

(190 x 274 mm)

1/2

1 500 Kč

(190 x 137 mm)

1/3

750 Kč

(125 x 137 mm)

1/6

380 Kč (125 x 68,5 mm)

Zářivé protuberance
pravdy 2

S

eděl na tvrdém křesle před pokojem
na chodbě zalité tvrdým světlem zářivek a téměř neznatelně se usmíval. Maminka dnes nemluvila, ale poznala ho. Vyprávěl jí, že je už třetím týdnem na home office
a stýská se mu po práci, po lidech, po kočce, kterou drbe ráno před poštou. Jak se
málo hýbe. A dnes večer překonal vlastní rekord: 106,1 kilo. Vzpomínal na výlet
do jižních Čech za Ingrid, na který jeli spolu před dvaceti lety, a přečetl mamince Ingridin poslední dopis. Vyprávěl jí o té zvláštní kamarádce, se kterou si poslední dobou
píše na Facebooku. Maminka vypadala, že
nevnímá, ale na konci, když domluvil, se
usmála úplně stejným úsměvem jako on,
odložila ovladač a jemně mu stiskla ruku.
A tak teď seděl na tvrdém křesle před pokojem na chodbě osvětlené tvrdým světlem
zářivek, téměř neznatelně se usmíval a přemýšlel, proč tolik starých lidí tak rádo hraje
počítačovou hru, ve které přejíždí jiné staré
lidi. Za zdí se ozval zvuk prudce zrychlujícího auta a poté náraz doprovozený výkřikem. Maminka sejmula dalšího důchodce.
/ Těšíme se na setkání s vámi při některých z plánovaných akcí pro rok 2021, pokud tomu
aktuální epidemiologická situace dovolí. Taktéž pro vás připravujeme obrázkovou reportáž
z činnosti spolku v uplynulém roce. Členové Partnerského spolku Loket

Vladimír Kalný

LOKETSKÉ LISTY / Vydává Město Loket, 15. ročník, číslo 2/2021/ 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. 777 501 853, e-mail: loketskelisty@loket.cz / Šéfredaktor: Antonín Mazáč / tisk: HB PRINT, s.r.o.,
tel. +420 354 408 830, e-mail: info@hbprint.cz / Termín uzávěrky dalšího čísla je zveřejněn vždy v čísle aktuálním. / Příspěvky do březnových Loketských listů
posílejte nejpozději do 10. února 2021 na e-mailovou adresu loketskelisty@loket.cz / Inzerce: Podmínky, ceník a objednávkový list komerční inzerce a inzerce
volebních stran najdete na webu města Lokte. Vyplněné objednávkové listy zasílejte vždy nejpozději do 15. dne měsíce na adresu: k.rozsypalova@loket.cz.

