DUBEN 2021

Loketské pohádkové jaro

/ Foto: Na hrad Loket zavítali opět filmaři Zdroj: Jan Hromadko

H

rad Loket po dlouhé odmlce opět
přilákal filmový štáb, a to německé
televize ZDF. V první polovině března
zde probíhalo závěrečné natáčení pohádky s názvem Nosáč. Dle lokací, které německá produkce využila, se bude
jednat o projekt plný jedinečných záběrů nejkrásnějších míst České republiky
– a mezi ně se bezpochyby řadí i hrad

Loket. Naši západní sousedé zavítali
také na zámky Mikulov, Lednice, Ploskovice nebo Libochovice a několik scén
natočili v okolí Máchova jezera a Kokořínska. Jednu z rolí si pro sebe uzmul český herec Arnošt Goldflam a v komparzu
s největší pravděpodobností poznáte své
sousedy z regionu. Natáčení pohádky zasáhlo i do dění města Loket, v závěrečný

natáčecí den filmaři využili ojedinělou atmosféru ulice Kostelní a okolí Černé věže.
Samotné natáčení v Lokti probíhalo za zpřísněných hygienických opatření a za podmínek pravidelného plošného testování všech
účastníků natáčení na coronavirus.
Mgr. Jana Těžká
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Z radnice
PRODEJ POZEMKŮ
Město Loket nabízí k prodeji soubor pozemků v k. ú. Dvory určený dle
územního plánu k smíšenému využití s vyšším podílem rekreace. Jedná
se o poslední pozemek ve vlastnictví
města, který lze v této části města využít k vybudování rodinného domu nebo
rekreačního objektu. Konkrétně jde
o pozemky p. č. 15/1, 15/4 a 54/1 o celkové výměře 4099 m2. Prodej pozemků jako celku proběhne obálkovou metodou, kdy minimální nabídková cena
činí 100,-/m2. Nabídky se podávají
do 13. 5. 2021 do 15:00 na podatelnu
MÚ. Více informací naleznete na úřední desce Městského úřadu Loket –
www.mu.loket.cz
V letošním roce plánujeme také prodej
pozemků v k. ú. Nadlesí, o prodeji budeme včas informovat.

DOTACE PRO REKONSTRUKCI ŠKOLY
Začátkem března nám byla schválena dotace z dotačního programu IROP
na stavební úpravy ZŠ Loket v ulici
T. G. Masaryka, ve výši 5,4 milionu Kč.
Celkové náklady činí 6 milionů Kč. Stavební úpravy budou spočívat v zajištění
bezbariérovosti celého objektu (vybudování vnitřního výtahu a bezbariérového WC) a vybudování cvičné kuchyňky
a učebny praktického vyučování. Zároveň bude naší škole dovybavena učebna
přírodovědy.

Slovo starosty

S

vé úvodní slovo věnuji osobní vzpomínce na přítele, mého předchůdce
na starostovské židli a dobrého člověka
Jaroslava Hlavsu, který tak nečekaně
a brzy odešel z našich životů 20. března.

z ostatních kolegů v zastupitelstvu názorově nejblíže. Naše spolupráce trvala
posledních šest let, kdy byl pro mě nejen
kolegou zastupitelem a radním, ale hlavně kamarádem.

Poznal jsem jej jako šéfa našich lesů, kde
jsem coby student střední školy o prázdninách dělal brigádu a u Jardy na Supáku
jsem se občas zastavil. I když jsem jako
šestnáctiletý byl proti němu ještě zobákem, nikdy mi to nedal najevo. Vždycky si
našel čas „pokecat“ si se mnou o přírodě,
lese, nebo prostě jenom tak. Uběhl nějaký
čas a Jarda se stal starostou města. Já, jen
o pár let starší než v době studií, jsem si
myslel, že vím, jak by se měla politika dělat. S Jardou, tenkrát pro mne ještě pořád
s panem Hlavsou, jsem často diskutoval,
polemizoval, a to jak osobně, tak na bývalém loketském fóru. Ani v té době mne
neposlal do patřičných mezí, ale naopak
se snažil vše mi v klidu vysvětlit. Když byl
Jarda po několika letech z pozice starosty
odvolán, mnoho lidí za ním stálo a důvěřovalo mu. Já jsem dodnes přesvědčen,
že to bylo právě z důvodu, že to byl rovný
člověk se srdcem na pravém místě. Od té
doby jsme se potkávali častěji, ať už někde u piva, na koncertě nebo v kavárně.
Tehdy jsem začal uvažovat o tom, že se
loketské politiky budu účastnit aktivně,
a to i díky Jardovi. Když jsem se před více
než šesti lety dostal do loketského zastupitelstva, seděl právě on nejblíže mě. Byl
jsem za to rád především proto, že mi byl

I když jsem v poslední době věděl, že
mu není dobře, nikdy to nedal najevo
tak, abychom my ostatní pochybovali
o tom, že to zvládne. Vedle náročné práce
na radnici přiložil z vlastní iniciativy ruku
k dílu i tam, kde nemusel, ale kde cítil, že
jeho dovednosti a hlavně znalosti budou
pro město prospěšné. I díky němu je Loket zeleným a kvetoucím městem plným
kultury. Ať už jsem potřeboval jeho rady
a zkušenosti já nebo mí kolegové, nikdy
neodmítl podat nám pomocnou ruku, ani
v nejtěžších chvílích svého života.

Zkvalitňovat školské prostředí je potřeba neustále, snad budou žáci i zaměstnanci školy moci tyto novinky využít
nejpozději od září tohoto roku.

ČEZ HLÁSÍ ZMĚNU
ČEZ Distribuce, a. s. mění způsob oznamování plánovaných odstávek. Výlepy
letáků nahrazuje oznámením e-mailem
a SMS přímo zákazníkům ZDARMA.
Zasílání oznámení o plánovaných odstávkách e-mailem nebo SMS si může
sjednat každý zákazník ke svému odběrnému místu jednoduše a zdarma na
www.cezdistribuce.cz/sluzba, popř.
jsou tyto informace k dispozici také
na www.cezdistribuce.cz/odstavky,
a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním
odstávky.

/ Zdroj: Jitka Hlavsová

Jarda nám všem, ale především své nejbližší rodině, manželce Jitce, svým dětem
a vnoučatům bude velmi chybět. Věřím,
že každý, kdo jej znal, na něj bude vzpomínat jako na člověka, který měl vždy
úsměv na tváři. Občas toho sice moc nenamluvil, ale když promluvil, tak to mělo
smysl.
Jardo, byl si pro mne kolega, snílek, bohém, všeuměl, muzikant, milovník přírody, kavárník a určitě mnoho dalšího, ale
hlavně kamarád. Děkuji Ti za vše.
Ing. Mgr. Petr Adamec
starosta města Loket
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Bezplatná telefonní
psychoterapeutická
pomoc pro občany
N

abídka služby terapeutické linky
Sluchátko je k dispozici všem, kdo
v dnešní době pociťují psychickou nepohodu nebo potřebují terapii, která jim
teď není dostupná. Mohou to být rodiče s dětmi na distanční výuce, senio-

ři zavření doma nebo v domovech pro
seniory, naši kolegové v pomáhajících
profesích, zdravotníci, pracovníci sociálních služeb, pedagogové nebo i přetížení
zaměstnanci státních služeb. Více informací v obrázku.

Zahájení výstavby
hřiště a parkoviště

V

březnu byly zahájeny 2 výstavby
v našem městě. Dětské hřiště u MŠ
ve Sportovní ulici a parkoviště (dopravní
terminál) u vlakového nádraží. Společně s dětmi a obyvateli Nádražní ulice se
těšíme na výsledek, který jistě obohatí
občanskou vybavenost města. Děkujeme
občanům města, že dodržují bezpečnostní
opatření a nevstupují na stavbu.

/ Foto: Výstavba MŠ a Výstavba v Nádražní
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Pod heslem:„Makej, sdílej, soupeř!“

A

tletická výzva je celorepubliková soutěž pro mládež vyhlášená Českým atletickým svazem. V rámci krajů jsou připraveny (a postupně se budou připravovat)
různé atletické výzvy. Ceny z projektu
"Jsem atlet" lze získat nejen za výkony, ale také ve fotosoutěži.
Veškeré propozice k soutěži najdete na webových stránkách Českého atletického svazu:
https://www.atletika.cz/zaostreno-na/atleticke-vyzvy-pro-zactvo/
Ačkoli je atletická výzva určena primárně pro atletické kluby, věřím, že se i u nás
najdou mladí sportovci, kteří ji absolvují.
I Loket je jedno z míst, kde se je možné se zúčastnit. Prvních deset dětí z Lok
te, které se zúčastní a zašlou fotku také
na e-mail: p.adamec@loket.cz, ode mne
dostane krásnou knížku o našem městě.
Hodně štěstí a úspěch v soutěži vám přeje
Petr Adamec, starosta
VÝZVA PRO LOKET – ZADÁNÍ
Místo výkonu výzvy:
LOKET – AMFITEÁTR
1/ Vyběhni schody
• na vyznačeném místě vyběhni prudké
schody
• doběhni nebo dojdi až nahoru na most,
měření na stopkách nebo na mobilu
• výsledný čas zapiš do tabulky – např. 1:05
/= 1 minuta 5 sekund
2/ Skoky na lavičku
• na vyznačeném místě si vyber nějakou z laviček, zvol její výšku i s ohledem na tvůj
věk a výšku

• máš 30 sekund a během nich zkus udělat
co nejvíce výskoků nahoru
• skákej nahoru a dolů (nahoru a dolů =
1 skok)
• výsledek, tedy počet skoků, zapiš do tabulky
3/ Oběhni amfiteátr
• najdi na mapě start a cíl
• oběhni jedenkrát kolem amfiteátru; vyber
nejkratší cestu, ale musíš oběhnout všechny lavice
• výsledný čas zapiš do tabulky (ve tvaru např.
2:15 = 2 minuty a 15 sekund)
4/ Žabáky
• na vyznačeném místě skákej žabáky z místa
na místo, obě jsou vyznačena na mapě
• buď poctivý a pokus se o nejdelší skoky,
zadek na začátku skoku musí být pořádně
u země
• výsledek, tedy počet skoků, zapiš do tabulky
Z plnění úkolu udělej fotku a vlož ji k výsledkům – ty se zapisují přímo do on-line
formuláře na webových stránkách (pod odkazem Karlovarský kraj – Loket)
Atletické výzvy žactva se konají v termínu 22. 3. – 4. 4. (původní březnový termín byl kvůli nařízení vlády ČR
odložen).

Sčítání
lidu
v Lokti
R

ozhodným okamžikem sčítání lidu,
domů a bytů je půlnoc z pátku 26.
března 2021 na sobotu 27. března 2021.
Bude probíhat do května 2021 a je povinné ze zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání
lidu, domů a bytů v roce 2021. Více informací o sčítání lidu naleznete pod níže
uvedeným odkazem.
Sčítání proběhne on-line nebo listinnou
formou. On-line sčítání bude možné
využít od 27. 3. do 9. 4. 2021 přes
elektronický formulář na webu Českého statistického úřadu:
https://www.czso.cz/csu/
scitani2021/jak-se-secist.
Listinné sčítání je určeno pouze pro
osoby, které se nezúčastní on-line sčítání, a bude probíhat od 17. 4.
do 11. 5. 2021. Formuláře pro listinné
sčítání budou distribuovány obdobně,
jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek. Nelze použít
formuláře získané jiným způsobem, například kopírováním – ty budou považovány za neplatné. V případě potřeby vám
s vyplněním formuláře mohou pomoci
na infolince 840/304050. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné
obálce prostřednictvím schránek České
pošty, nebo odevzdat na některém z kontaktních míst České pošty.
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Slovo senátora – „Musíme si pomáhat“

/ Foto: Senátor Ing. Miroslav Balatka

N

ěmecko nabízí naší zemi pomoc. Bavorsko se Saskem chtějí Česku poskytnout vedle očkování proti nemoci covid-19
také rychlotesty a lůžka pro infikované. To
ale není všechno. Němci mezi sebou pořádají sbírky a výtěžky z nich posílají do čes-

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
navždy Tě v srdci budeme mít.
Dne 28. dubna 2021 uplyne smutných
15 let, kdy nás navždy opustil náš drahý
syn
Pavel ZOUHAR
z LOKTE
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají rodiče a bratr
s rodinou.

kého příhraničí na nákup roušek a respirátorů. Rozhodně to není nějaké náhlé gesto
nebo ojedinělé vzplanutí solidarity. Česko-německá spolupráce probíhá už léta. Kdo
žije v pohraničí, tak ví moc dobře, jak jsou
naše regiony podél hranic provázané. Lidé
z Česka nacházejí v Německu pracovní
uplatnění, vzájemně funguje turismus, obchod, kulturní a umělecké projekty a v neposlední řadě vznikají stále pevnější pouta
mezi městy, spolky i mezi obyčejnými lidmi.

sky. A kam tato rozpínavost nacistů vedla,
všichni dobře víme.

Němci v těchto dnech říkají „srdce Evropy – trojzemí – trpí koronavirem, proto
od nás musí dostat mimořádnou podporu“. Tohle srdce má tři komory – Bavorsko,
Sasko a Česko. Aby mohlo znovu dobře
fungovat, chtějí nám naši sousedé pomoci.

Němci nám ji podali a my bychom si to
měli dobře pamatovat, abychom pak tuto
pomoc pohotově oplatili, když se do potíží
dostanou oni.

Píšu o tom, že naše vztahy s Německem
jsou dnes na velice dobré úrovni a měli bychom si toho vážit. Jsme daleko od toho,
co se odehrálo 16. března před 82 lety. To
se psal rok 1939 a Adolf Hitler vydal výnos
o zřízení protektorátu Čechy a Morava.
Naše země byla obsazena německými voj-

Historii si musíme připomínat, musíme ji
znát a musíme umět se z ní poučit. Proto je
nezbytné udržovat se svými sousedy dobré
vztahy. O to se pochopitelně snažíme nejen
s Německem, ale i s dalšími státy. A jednou
z nezbytných součástí takových partnerství
je i umění si pomáhat. Je to nejenom o samotné dovednosti pomoci, ale také o ochotě pomocnou ruku nabídnout.

To mě opět přivádí ke známému heslu
„musíme si pomáhat“, které za poslední
rok nabylo na významu. A pokud doplním
německé „wir müssen zusammenhalten“,
dostává tohle prohlášení ještě daleko hlubší význam.
Miroslav Balatka, senátor
www.miroslavbalatka.cz

Provoz Městské knihovny
Loket za nouzového stavu
O

d pondělí do čtvrtka (Po, Út, Čt 10:00
– 15:00, St 10:00 – 17:00 - uvedená data a otvírací hodiny se mohou změnit, sledujte www.mkloket.cz) jsme Vám
v knihovně k dispozici pro bezkontaktní
vracení a půjčování knih, tisk a kopírování dokumentů. Knihovna je zamčená,
prosíme, zvoňte na zvonek na dveřích
knihovny, navedou vás šipky. Chvíli vyčkejte, obsloužíme vás. V případě nutnosti volejte 352 684 229. Závoz knih
k Vám domů i vyzvednutí knih v knihovně
objednávejte v našem rezervačním systému, na mailu knihovna@mkloket.cz
nebo na našich facebookových stránkách.
Tituly vybírejte v našem katalogu na katalog.
mkloket.cz (Přesvědčte se, zda je u titulu uvedeno „dostupný“ a informace o knize neobsahují ikonky „epub“ nebo „pdf“, v takovém
případu by šlo od elektronickou knihu.) Půjčit si můžete také e-knihy (a to až měsíčně).
Senioři, potřebujete pomoc s registrací na očkování? Volejte v pracovní době
352 684 229, poradíme vám!

V

městské knihovně jsme si
udělali statistiku a od 1. ledna
do 15. března 2021 jsme formou rozvozů, roznosů a výdejového okénka
půjčili celkem 1012 knih, 208 čísel
časopisů a 42 audioknih. Z titulů
bylo 877 knih pro dospělé a 135 dětských. Rádi jsme vás obsloužili a budeme se o vás starat i nadále. Vaše
Městská knihovna Loket.
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Březnové veselí ve školce
J

eště než se 1. 3. z rozhodnutí Vlády ČR
uzavřely mateřské školy, stihli jsme si
s dětmi v únoru užít masopustní veselí.
Ve školce panovala radostná atmosféra. Děti
vyráběly masky, škrabošky, papírové kašpárky a girlandy, kterými jsme vyzdobili třídy,
šatny i vestibul školky.
S dětmi jsme si povídali o původu této tradice a zvycích, které se k ní vážou. Četli jsme si
různé příběhy, pohádky, učili se veselé básničky a písničky a doprovázeli je hrou na dětské hudební nástroje. Nechyběly ani tanečky
a oblíbené pohybové hry. Celé téma bylo završeno karnevalem, který si děti moc užily.
V této době probíhá povinná distanční výuka předškolních dětí v domácím prostředí,

kterou realizujeme podle doporučení z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
s ohledem
na individuální podmínky jednotlivých dětí.
Rodičům jsou poskytovány materiály k práci
s dětmi a nabízeny tipy na společné činnosti.
Chtěli bychom jim moc poděkovat za spolupráci.
Doufáme, že se covidová situace co nejdříve
zlepší natolik, abychom mohli děti opět přivítat ve školce. Děti z MŠ Sportovní se mohou
těšit na novou podobu zahrady se zábavnými
prvky pro jejich hry a pohybové aktivity.

Učitelky MŠ Loket

/ Foto: Malí rošťáci jsou pod kontrolou
Zdroj: Archiv MŠ Loket

ZÁPIS DO MŠ
MATEŘSKÁ ŠKOLA LOKET, OKRES SOKOLOV
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti
s protiepidemickými opatřeními informace k organizaci zápisů
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.
Vzhledem k výše uvedeným opatřením se příjem Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy v Lokti,
okres Sokolov, pracoviště Sportovní ul. a Tyršovo nám., pro školní rok 2021 – 2022 uskuteční v souladu se školským zákonem
v období od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021.
VYPLNĚNÉ TISKOPISY:
1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ
2. Evidenční list dítěte v MŠ
(oba tiskopisy budou k vyzvednutí v obou MŠ od 1. 4. 2021 každý pracovní den od 8.00 hod. do 11.00 hod., nebo je lze stáhnout
na www.msloket.cz)
3. kopii rodného listu dítěte
4. doložení řádného očkování dítěte
(kopie očkovacího průkazu včetně první strany se jménem dítěte, tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné
předškolní vzdělávání)
PODÁNÍ ŽÁDOSTI S PŘÍLOHAMI LZE DORUČIT NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY:
1. do datové schránky školy /a44kubj/ (s elektronickým podpisem)
2. e-mailem /msloket@seznam.cz/ (s elektronickým podpisem)
3. poštou – adresa: MŠ Loket, Sportovní 561, Loket, 357 33 (pro obě MŠ)
4. osobní podání v MŠ Tyršovo (prosím, domluvte si návštěvu MŠ telefonicky /352684022/ na určitý den a hodinu, aby nedošlo
k vyššímu pohybu osob v prostorách školy)
Zápis se týká dětí, které od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 dovrší 3 let věku a dětí starších. Podle Školského zákona
(§34, odst. 1) mají povinnost plnit předškolní vzdělávání děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou pěti let.
Jana Koudelková, ředitelka školy
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Koncert „Hrajeme ve výloze“ se povedl
B

řezen 2021 se zapsal do historie ZUŠ něčím zcela výjimečným. Jak bylo napsáno
na facebookové stránce celorepublikového
festivalu ZUŠ OPEN – výjimečná doba vyžaduje výjimečné nápady a odvahu hledat pro ně
cestu. Tu naše škola společně s MÚ v H. Slavkově evidentně našla a pro možnost sdílení
živé hudby v čase pandemie se koncertním sálem stal prostor za prosklenou výlohou úřadu.
Popravdě řečeno, pro žáky i pedagogy to musel být zvláštní pocit, hrát ve výloze. I tak to
ale zvládli skvěle, a hlavně po dlouhé době
měli příležitost si zahrát nebo zazpívat. Nejen
sobě, ale i publiku venku na ulici.
Děkuji všem, kteří se za mimořádných podmínek tohoto koncertu účastnili, zároveň velké poděkování patří zřizovateli školy za po-

skytnutí prostor v přízemí budovy Městského
úřadu Horní Slavkov.
Momentálně také nemůžeme pořádat třídní
přehrávky, jak jsme vždy byli zvyklí. V březnu jsme proto zveřejnili záznam přehrávky
klavírní třídy V. Moiseevy, který obsahuje
videonahrávky jednotlivých skladeb žáků
hudebního oboru. Dalším zveřejněným záznamem byl 4. interní koncert, který tentokrát krásně předvedly žákyně literárně
dramatického oboru ZUŠ. Oba záznamy najdete na Youtube kanále ZUŠ.
O dalších aktivitách ZUŠ Vás budeme informovat v závislosti na trvání nebo uvolnění
mimořádných platných opatření.
Bc. Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

/ Foto: Kristýna Smolíková Zdroj: ZUŠ

Ukliďme svět letos 22. dubna! Na Den
Země i po celý rok nás příroda potřebuje!
Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová
akce, která probíhá na území celé České
republiky jako součást kampaně Clean
Up the World. Jejím cílem je uklidit
nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. Akci Ukliďme svět od roku
1993 organizuje Český svaz ochránců přírody. Do kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech
2017–2020 se kampaň konala společně
s kampaní Ukliďme Česko. Od roku
2021 pokračuje opět samostatně. Smyslem kampaně Ukliďme svět není však
jen samotné uklízení odpadků – účastníci
zároveň posilují vztah k přírodě a prostředí ve svém okolí.

světu vládne, lidé nezapomínají na své
životní prostředí. Do přírody se smí, což
bohužel je vidět i na tom, že se plní odhozenými odpadky. K jejich úklidu lze využít
jakoukoli individuální vycházku. Stačí si
přibalit s sebou pytel, v němž posbíraný
nepořádek z přírody odneseme. I drobný
individuální úklid přírodě pomůže, a i takovým se můžete pochlubit na webu či
na facebookové stránce kampaně Ukliďme svět! Navíc počítáme s tím, že postupem času bude možné organizovat
i tradiční velké úklidy. Jejich organizátory chceme podpořit nejen metodicky, ale
i tradičními úklidovými pytli. A pro šéfy
jednotlivých úklidů máme od společnosti
ALPINE PRO i pěkná trička.

Hlavní úklidový termín dobrovolnické
akce Ukliďme svět, kterou v Česku koordinuje Český svaz ochránců přírody
(ČSOP), letos kvůli pandemii posouváme
z března až na Den Země 22. dubna.
Dobrovolníci však mohou uklízet po celý
rok. Počítají se i individuální a rodinné
úklidy. ČSOP je zpestří i nejrůznějšími aktivitami zaměřenými na poznávání přírody. Více na www.uklidmesvet.cz.

Ochránci přírody zároveň vyzývají, aby
své úklidy na www.uklidmesvet.cz
přihlašovali i ti, kteří materiální pomoc
využít nepotřebují. „Získáme tak přehled
o skutečných počtech proběhlých úklidů,
což může motivovat i další případné zájemce o tuto akci,“ říká k tomu Veronika
Andrlová, koordinátorka kampaně z Českého svazu ochránců přírody.

Český svaz ochránců přírody eviduje
v akci Ukliďme svět více než 100 jarních
úklidů. A další stále přibývají. Ukazuje se
tak, že i přes složitou situaci, která nyní

Uklízet v přírodě však lze už nyní.
A aby taková vycházka spojená s uklízením byla ještě o něco zajímavější, připravuje ČSOP na každý měsíc tematickou

soutěž, v níž se spojuje sbírání odpadků
s pozorováním přírody. V termínu od 12.
3. do 30. 4. se můžete přihlásit do aktuální
fotosoutěže Jarní květy. „Výherci každé
soutěže se mohou těšit na zajímavé ceny.
Další informace o aktuálních soutěžích
najdete na webu www.uklidmesvet.cz,“
doplňuje Veronika Andrlová z ČSOP.
Kontakt: Veronika Andrlová,
tel.: 773 198 015, info@csop.cz

Ukliďme svět v roce 2021 podpořili:
Ministerstvo životního prostředí, Hlavní
město Praha, ALPINE PRO, DPD CZ, DB
Schenker a EKO-KOM.
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Infocentrum města Lokte získalo
certifikaci a tím i klíč k dotacím
na jeho podporu

N

a základě rozhodnutí Zastupitelstva
města Loket byla na sklonku roku
2019 provedena změna Zakládací listiny obecně prospěšné společnosti HRAD
LOKET, ze které vyplynulo rozšíření
druhu prováděných obecně prospěšných
služeb o provoz infocentra. Jeho úkolem
je sběr, šíření informací a propagace
hradu i města Loket a jeho okolí, společně s distribucí upomínkových předmětů
a podobných materiálů.
Na základě rozšíření služeb společnosti
bylo v průběhu roku 2020 řešeno umístění provozovny infocentra v podhradí
v prostorách městského domu č.p. 69,
personální zajištění, vybavení a následně
získání Jednotné klasifikace infocenter.

Více o certifikaci
Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C. ČR) ve spolupráci s Českou centrálou cestovního
ruchu – CzechTourism za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR sestavily Jednotnou klasifikaci turistických
informačních center České republiky.
Jednotný certifikát je dokladem o splnění základního standardu služeb turistických a informačních center a současně
podmínkou pro certifikaci v rámci Českého systému kvality služeb či klíčem
k dotacím na podporu činnosti v rámci
jednotlivých krajů. Zavedením certifikačního systému se vytváří základní
předpoklad pro trvalé zvyšování a udržování kvality poskytovaných služeb tu-

B
Infocentrum města Loket
Zámecká 69, 35733 Loket

08.03.2021

08.03.2023

ristických a informačních center v České
republice.
Jednotný certifikát má platnost 2 roky
a o jeho přidělení rozhoduje pětičlenná
certifikační komise složená ze zástupců
A.T.I.C. ČR, CzechTourism a dalších subjektů působících v oblasti cestovního ruchu. Komise se osobně přijede do informačního a turistického centra přesvědčit
o plnění všech stanovených předpokladů.
Po úspěšné kontrole kvality podmínek
a nabízených služeb přidělila Asociace turistických informačních center Infocentru města Loket zřizovanému organizací HRAD LOKET, o.p.s. Certifikát
klasifikační třídy B. Jednotný certifikát
je dokladem o splnění základního standardu poskytovaných služeb.
HRAD LOKET, o.p.s.

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)
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Exponát měsíce dubna 2021 ze sbírek hradu Loket
SOUBOR HISTORICKÝCH BRUSLÍ
Paní zima nám letos připomněla, jak to
vypadá, když se ujme vlády a přírodu kolem nás na vymezený čas přemění ku obrazu svému. Je faktem, že tradiční ladovské zimě jsme již odvykli a pomalu se pro
nás stává jen nostalgickou vzpomínkou
na dobu dětství. I pranostika o březnu
a dubnu stráveném za kamny již pomalu
pokulhává ve své historické platnosti.
Nicméně stále je mezi námi stále dost
„pamětníků“, kteří si vybavují, jaké to
bylo užívat si radovánek spojených s tímto obdobím, navíc nezatíženým vládními
omezeními. Naopak spojeným s možností svobodně vyrazit na lyže nebo
oprášit sáňky od jara uložené v kůlně či
– a to bylo pro Lokeťany jistě specifické
– nechat přebrousit nože bruslí a vyrazit
na řeku. Zatímco ledařům zamrzlá Ohře
poskytovala množství ledu potřebného
v teplejších měsících k chlazení hlavně
pivního moku uloženého ve sklepích,
ostatním sloužila coby komunikace
a místo pro aktivní odpočinek, zábavu
nebo sport. A právě tito všichni se neobešli bez důležité pomůcky, kterou byly
brusle.
Ty svoji pouť dějinami začaly již před
třemi tisíci lety ve Skandinávii v podobě
primitivních skluznic vyráběných z pevných kostí sobů a sloužících ke zkracování cest po zamrzlých jezerech. Ve druhém století našeho letopočtu se ve stejné
oblasti začínají objevovat první kovové brusle. Významně do vývoje zasáhli
Holanďané, kteří nejdříve ve 14. století
kovovou skluznici připevnili k dřevěné
podložce a tento celek se pak řemínky
přivazoval k botám, a poté kolem roku
1 500 přišli se zásadním zlepšovákem
– místo skluznice použili dvojitý břit,
a tím pádem lidé konečně začali bruslit
tak, jak je tomu dodnes. Do té doby totiž bylo možné se na bruslích jen klouzat
s pomocí hole sloužící k odrážení.
Teprve od této doby se bruslení stává
zdrojem zábavy a sportu. V roce 1763
proběhl v Anglii první bruslařský závod
a v roce 1927 byly zhotoveny první brusle,
které měly nůž pevně spojen se speciální
botou. Dnešní ergonomická bruslařská
obuv s keramickými či plastovými holdery (bruslemi), na které je možné úzké
čepele nožů během pár sekund připnout,
už vše jen dovádí k dokonalosti.

/ Foto: Sada historických bruslí aneb V jednoduchosti je krása Zdroj: hrad Loket
Tento moderní produkt ovšem v hradním depozitáři alespoň prozatím zastoupen není. Hradní sbírka tuto oblast
dokumentuje předměty od přibližně 2.
poloviny 19. století po počátek 20. století. Nejstarším předmětem tohoto sbírkového souboru je kovaná brusle z poloviny
19. století, s velmi výraznou do oblouku prohnutou špičkou, s podložkou pro
obuv z bukového dřeva a s otvory pro
přezky (na fotografii uprostřed). O něco
mladší je hned pod ní jednoduchá kovaná brusle s menší protaženou špičkou,
bukovou podložkou s patním trnem
zabraňujícím smeknutí podpatku a zachovanými úvazovými řemínky. Třetí
odspodu je dámská brusle s plnou špičkou nože, botní podložkou z ořechového
dřeva, která je opatřena jednoduchým,
ale důmyslným šroubovým systémem
uchycení kramflíčku. Jako jedna z mála
je značena výrobcem, kterým byl jistý E. Engels. Zcela dole je pár dětských
bruslí z konce 19. století s jednoduchou
kovanou špičkou, s botní podložkou

z bukového dřeva opatřenou patním trnem a otvory pro řemínky. Zcela nahoře
je pár bruslí z přelomu 19. a 20. století
s kovanými noži se špičkami prohnutými
v jemně secesním duchu. Botní podložka
je doplněna patními a nártními koženými návleky s řemínky a šněrováním pro
lepší uchycení obuvi.
Pro všechny předměty je společné velmi
precizní řemeslné zpracování, při kterém
výrobce, aby dosáhl kýženého výsledku,
musel spojit znalosti z oborů kovářství,
zámečnictví, truhlářství a zpracování
kůže. Musel být navíc dobrým metalurgem, nebo kovový materiál na výrobu
nožů pořizovat u velkovýrobce, protože
se nejednalo o běžné železo, ale o poměrně značně zušlechtěnou a kvalitní ocel. Použité nože by po nabroušení
dodnes mohly spolehlivě sloužit svému
účelu.

J. Hejda, správce depozitáře
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„Oknům a lampám se vyhýbám“
S

nad každý kluk během dětství tíhne
ke střelbě… vlastně z čehokoli. Někomu
stačil zázrak zhotovený z ruličky od toaletního papíru a balónku, doplněný střelivem
v podobě jeřabin, ti šťastnější měli luk a šípy
s gumovými přísavkami místo hrotů. A pak
tu byli ti, kteří příliš neexperimentovali a drželi se toho, co dělá kluka klukem – poctivého
praku s gumou a nefalšovanou municí. Málokomu to vydrželo i v době dospívání. Ale
někdo takový se přece jen našel. Lokeťák
Jiří Branžovský je českým prakostřelcem
a já se nemohl dočkat, až se dozvím podrobnosti o tomhle nevšedním sportu.
Hned na začátek mi to nedá – jak se
v chlapovi udržuje zájem o praky?
Nebo jak se k tomu zájmu dostane,
pokud ho nemá od dětství? Přece jen
je má asi většina lidí zafixované jako
klukovskou zábavu.
K prakostřelbě jsem se dostal trochu náhodou. Když jsem si hledal koníček, který by se
dal dělat doma na zahradě a nebyl časově ani
finančně příliš náročný – v té době se nám
narodila první dcera. V mládí jsem s kamarády střílel, z čeho se dalo, z praků, luků, samostřílů... A tak jsem začal pátrat po internetu,
jaké jsou dnes možnosti. Objevil jsem pana
Jana Nowaka, českého výrobce a velkého
propagátora praků. Dnes od něj mám již třetí
prak a střílení mě tak nadchlo, že jsem začal
v prakostřelbě soutěžit.
Jak to máte se „sportovním náčiním“?
Předpokládám, že nestřílíte z podomácku vyřezaného praku, ale soutěžíte s něčím, co má náležité parametry.
Je to finančně náročné?
Dnes jsou praky na úplně jiné úrovni, než si
je většina z nás pamatuje z dětství. Na jejich
výrobu se používají nejrůznější materiály, jako je ocel, tvrzený plast, dural, karbon
nebo různé druhy dřeva a jejich kombinace.
Střelecké gumy na prak jsou latexové a mají
různou tloušťku. Jako střelivo se používají
olověné nebo ocelové kuličky rozličných velikostí. Já střílím duralovým prakem Marco
Polo. Finančně náročný tento sport není,
základní vybavení se dá sehnat zhruba do tří
tisíc korun.
Jaká je u nás v republice konkurence?
A jaká je tu vlastně i obliba téhle soutěže?
I když o tomhle sportu veřejnost příliš neví, je
u nás i ve světě velmi rozšířen. U nás sdružuje prakostřelce Unie střelců z praku, která ka-

ky na vzdálenost deseti metrů. Profesionálové pak na takzvané spinnery, což je plastový
nebo kožený kulatý terč, který se při zásahu
protočí, a také na vzdálenost deseti metrů.

/ Foto: Trefa do černého od prakostřelce
Jiřího Branžovského
ždoročně organizuje Mistrovsví ČR, jehož se
pravidelně účastní kolem devadesáti střelců
a střelkyň. Česká prakostřelba je na velmi vysoké úrovni, srovnatelné s ostatními zeměmi
Evropy, kde se tomuhle sportu věnují, jako je
Belgie, Anglie, Itálie nebo Španělsko. Česko
společně s Itálií a Čínou jsou zakládajícími
členy mezinárodní organizace WSA, tedy
World Slingshot Association, která má snahu
sjednotit pravidla prakostřelby celosvětově
a jednoho dne z něj udělat sport olympijský.
Někdo se stane fotbalistou, protože
obdivuje Messiho nebo Ronalda. Měl
jste i vy nějaký vzor, nebo šlo čistě jen
o tenhle styl zápolení, co vás tak lákalo?
Vzorem pro mě – a myslím, že i pro mnoho
dalších prakostřelců – je již zmíněný pan Jan
Nowak. Je to nejen výrobce a prodejce nejlepších praků a dalšího vybavení u nás, ale
také velice úspěšný střelec nejen na tuzemských soutěžích, ale také na světové úrovni.
Jak vlastně probíhá takový běžný závod prakiády? Trefujete se do terčů
nebo míříte na konkrétní cíle?
Já osobně jsem se účastnil dvou soutěží
v prakostřelbě, kde se mi podařilo jednou
vyhrát v kategorii amatérů, a mezi profesionály jsem se umístil na dvacátém místě z osmatřiceti střelců. Na našich prakiádách střílí
amatéři na klasické papírové terče, které se
používají například pro střelbu ze vzduchov-

Momentálně vzhledem k situaci s pandemií
není možné prakiády pořádat, a tak se soutěže přesunuly na internet. Na Facebooku je
několik skupin, které pořádají on-line soutěže. Já mám za sebou anglickou Slingshot
Hunters ligu, ve které jsem se umístil na pátém místě mezi amatéry. A na to jsem vzhledem ke kvalitám soupeřů hrdý. Koncem
března začíná další kolo téhle mezinárodní
soutěže, v dubnu pak československá soutěž.
Střílí se jednou týdně, kdy se mění velikost
terče, výška umístění terče a vzdálenost střelce od terče. Nyní probíhá mezinárodní mistrovsví pořádané brazilskou skupinou, jehož
se účastní přes sto dvacet soutěžících z patnácti zemí světa.
Dá se na nějaké úrovni tímhle sportem
živit?
To u nás dost dobře nejde. Pokud vím, jediná
země, ve které se soutěží na opravdu profesionální úrovni, je Čína, kde se pořádají velké
turnaje a vysílá je celostátní televize. Tam je
to vážně téměř národní sport.
Přiznejte se, kolik jste rozbil při tréninku oken a lamp?
Při tréninku střílím pouze na terče. Oknům
a lampám se vyhýbám (úsměv).
Máte velkou podporu přátel a rodiny?
Přece jen to asi pro mnohé lidi může
být podivný koníček.
Myslím, že manželka je ráda, že mám koníček, který mě příliš neodvádí od rodiny
a není tak nákladný. Ona na si taky občas
z praku vystřelí, i naše čtyřletá dcera už to obstojně zvládá. Té v zájmu bezpečnosti dávám
jako munici cizrnu, u té nehrozí nebezpečí
zranění nebo rozbití okna. A určitě bych rád
přilákal k prakostřelbě další nadšence a ukázal, jak zajímavý sport to je.
Jak jste na tom s úspěchy? A kterého
si nejvíc považujete?
Loni jsem uzmul první místo v prakiádě
v Kamenici a vybojoval jsem pátý stupínek
v kategorii amatérů v loňské Slingshot Hunters Legue. A další velké úspěchy na mě nepochybně čekají (úsměv).

rozhovor vedl A. Mazáč
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Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy? Poradíme
vám, jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.

J

eště před výsadbou byste si měli ujasnit
řadu věcí, například, k čemu má daný
pozemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký
bude strom v dospělosti i jaký bude mít vliv
na své okolí. Každá dřevina má totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné či světlomilné.
To vše je při navrhování potřeba zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde vysazovat jedovaté druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru druhů by měli věnovat také alergici. Pyly
lísky, břízy, olše či vrby jsou silné alergeny
a na jaře by si zahrady moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad tím, zda se výsadba
do daného místa hodí z širšího kontextu.
Například akát, který pochází ze Severní
Ameriky, se v podmínkách České republiky
velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy.
Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy
nevhodné.

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to,
aby byly dodrženy všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li
jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy
dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry
jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy
1,5 metru." Z toho vyplývá, že váš pozemek
musí být dostatečně široký, aby nebyla tato
povinnost porušena. Případně si musíte jistit
souhlas vlastníků okolních pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené informace
o tom, co organizace takové výsadby obnáší, včetně odkazů na finanční zdroje, najdete na webu sazimebudoucnost.cz. Tam si
můžete stáhnout i podrobné manuály, jak
stromy sázet a jak o ně po výsadbě pečovat.
Na webu najdete také informace o možnostech finanční podpory výsadeb.

www.sazimebudoucnost.cz a Zaregistrovat
do něj výsadbu může každý, kdo od roku
2019 vysadil stromy mimo les. Po zaregistrování se strom přidá na interaktivní mapu
a započítá se mezi nové stromy vysazené
v naší krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled
o druzích a počtech stromů vysazených
v ČR a můžeme měřit dopad společného
úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárodní
úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy
o kácení a sázení stromů. Registrace nově
vysazených stromů je proto velmi důležitá.
Anna Poledňáková
nadace Partnerství
www.nadacepartnerstvi.cz

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu
slouží centrální registr stromů na webu

Soutěž pro celou rodinu

C

estovní agentura Tajemství – Jana
Poláková, DiS by ráda oslovila naše
loketské i přespolní děti a třeba i jejich rodiče. Níže najdete mapku s tajemnými místy,
která je součástí pohádkové knížky Duchové
a Dušinky z Lokte aneb čarovný les, která
vyšla v roce 2019. Úkol nebude jednoduchý,
bude ale zábavný. Kdo vyfotí všechna místa
z mapky a pošle je na email: catajemstvi@
seznam.cz, obdrží osobně výtisk této knížky s věnováním a zároveň tento šťastlivec
získá jízdenku na letošní celodenní výlet
s Cestovní agenturou Tajemství dle vlastního výběru.
Popis míst, která jsou hlídaná konkrétním duchem:
1. Duch Supin – hlídá tunel pod silnicí, kterým protéká Supí potok
2. Dušinka Linka – hlídá průchod Kolowratské skály
3. Dušinka Áva – hlídá trn po šibenici
ve skále na Šibeničním vrchu
4. Duch Sam – hlídá studánku na Robiči
5. Duch Kapras – hlídá rybníček na Supáku
6. Duch Ofin – hlídá zapomenutou studánku

MÍSTA DUCHŮ
• Supin
• Linka
• Áva
• Sam
• Kapras
• Ofin
• Urban
• Já
• Popravčí
pod Finskými domky, která je v současné
době ve stavu úpravy, ale přesto je funkční
7. Duch Urban – hlídá ptáčka vytesaného
do skály u cesty
8. Duch Já – hlídá své kamenné křeslo cestou na vyhlídky

9. Duch Popravčí – hlídá dřevěné schody
u bývalého kostela sv. Jana
Tato soutěž platí do 30. dubna do půlnoci,
kdy nad Loktem opět zavládnou mocná kouzla čarodějnic a jejich řev vás nenechá spát...

12 / SOUTĚŽ

Loketské listy / duben 2021

Loketská zákoutí
SOUTĚŽ AMATÉRSKÝCH FOTOGRAFŮ

/ Foto: Mýtické místo – Smírčí kříže na louce nad hřbitovem. Foceno 10. 7. 2020. Autorka: Marcela Princová

P

rvní kolo soutěže Loketská zákoutí
je za námi. K naší radosti se jí zúčastnilo 7 amatérských fotografů, kteří zaslali své úlovky z Lokte a blízkého
okolí, na něž zaostřili hledáčky fotoaparátů. Fotografie byly zveřejněny 11.
března na oficiálním profilu Facebooku
města Loket a v podstatě ihned poté
začaly sbírat vítězné palce. Podpořit
svého favorita mohl každý, kdo profil
města navštívil. Hlasovat o nejhezčí
fotku v březnovém kole soutěže bylo
možné od 11. – 20. 3. a výzvu vyslyšelo 255 hlasujících. Děkujeme za účast
v soutěži fotografům i hlasujícím a těšíme se na další várku fotografií v měsíci
dubnu!

A JAK HLASOVÁNÍ DOPADLO?
1. místo – Smírčí kříže na louce nad hřbitovem. Autorka: Marcela Princová – 90 hlasů
2. místo – Večerní procházka Zámeckou ulicí. Autorka: Irena Friedrichová – 49 hlasů
3. místo – Čekání na jaro! Autor: Robert
Elish Tau – 37 hlasů
4. místo – Mrazivý pohled do loketského
parku. Autor: Pavel Váša – 31 hlasů
5. místo – Stopy času pod Robičskou věží.
Autorka: Jana Poláková – 22 hlasů
6. místo – Schody směr Šibeniční vrch. Autorka: Hana Bílková Macháčková – 17 hlasů
7. místo – Pohled ze schodů v Kostelní ulici.
Autorka: Eva Johánková – 13 hlasů

Soutěž LOKETSKÁ ZÁKOUTÍ
vyhlásilo v březnu 2021 Město
Loket. Zúčastnit se můžete buď
jednorázově každý měsíc, nebo
opakovaně – po dobu 9 měsíců
zasílat vždy k 10. dni v měsíci
1 fotografii na adresu:
fotosoutezloket@gmail.com.
Úplná pravidla soutěže najdete
na webu města
www.loket.cz/aktuality.
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