KVĚTEN 2021

V Lokti vzniknou aleje
ovocných stromů a keřů
Lužná ulice - podél cyklostezky

Sportovní ulice – prostor za tartanovým hřištěm

/ Foto: Studie prostorového řešení a Osazovací plán Zdroj: Petr Adamec

M

ěstu Loket se podařilo získat dotaci
ve výši 250 tisíc korun na výsadbu
dřevin z dotačního programu Ministerstva
životního prostředí Výsadba stromů, který
byl zacílen na podporu zlepšení životního
prostředí ve městech, zvláště pak na veřejně přístupných místech a v uzavřených
vnitroblocích bytových domů.
Jedná se o výsadbu listnatých stromů a ovocných dřevin na dvou lokalitách. Vybrali jsme
louku za tartanovým hřištěm ve Sportovní
ulici a prostor v Lužné ulici podél cyklo-

stezky, kde se dnes nachází travnatá plocha
s osamocenými jabloněmi.  Plán výsadby byl
připraven Ing. Jiřím Šindelářem, který mimo
jiné provozuje Botanickou zahradu v Bečově.
Samotná výsadba 68 ks stromů (40 ks ovocných a 20 ks listnáčů) bude probíhat na podzim letošního roku. Jednou z podmínek
programu je spolupráce veřejnosti při sázení
stromů a následné péči o ně, což je dobrá příležitost pro občany k zapojení se do komunitních aktivit. Věříme, že společnými silami
se nám podaří vybudovat atraktivní místa
pro vzájemné setkávání a rekreační aktivity.

Podílet se na tomto projektu a přiložit ruku
k dílu bude moci každý z vás.
Samotná výsadba má mnoho pozitivních
přínosů. Kromě jiného například zlepšení vzhledu města a mikroklimatu, zvýšení biodiverzity a také možnost natrhat si
zdarma ovoce. V další fázi bychom chtěli
v prostoru za tartanovým hřištěm provést
výsadbu ovocných keřů a vybudovat zde
i odpočinkové místo s lavičkami, ohništěm
a přístupem k řece.
redakce
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Z radnice
PŘÍPRAVA REALIZACE CHODNÍKŮ
V ULICÍCH SOKOLOVSKÁ, REVOLUČNÍ
A V ÚDOLÍ
Město Loket nechalo v roce 2020 zpracovat
studii na realizaci chodníků od benzínové
pumpy na Sokolovskou ulici. V návaznosti na to vstoupilo vedení města v jednání
s Karlovarským krajem a Krajskou správou
a údržbou silnic a společně jsme připravili
zadání k výběrovému řízení na projektovou
dokumentaci k této stavbě. Již v letošním
roce by měla být projektová dokumentace
dokončena a v roce 2022 bychom hledali
dotační prostředky na realizaci této stavby.
Stejnou cestou, tj. nejdříve studie a následně projektová dokumentace, budeme řešit
také chodník v ulici Revoluční a v Údolí.
Studii na tuto komunikaci bude zpracovávat společnost Geoprojekt KV s. r. o.
PRODEJ POZEMKŮ V K. Ú. DVORY
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
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Nová vyhláška města o nočním klidu

N

a 2. zasedání ZM Loket dne 25. 3. 2021
byla jednohlasně schválena nová
Obecně závazná vyhláška č. 1/21 o stanovení doby nočního klidu a regulaci hlučných činností. Byla připravena na základě
podnětu občanů, kteří si stěžovali na časté
rušení nočního klidu. Původní vyhláška
v podstatě nevymezovala noční klid a bylo
možné ho rušit po mnoho dní v roce. Nová
vyhláška stanovuje přesný čas nočního
klidu a to od 22:00 do 6:00 hodin od 1.
10. do 30. 4. a v termínu od 1. 5. do 30. 9.
dochází k posunutí začátku nočního klidu v pátek a sobotu a v další vybrané dny
(významné městské akce) na 23:00 hodin.
Dále nová vyhláška stanovuje dvě událos-

ti v roce, kdy dochází k posunutí začátku
nočního klidu na 01:00 hodinu ranní, a to
ve dnech konání Mistroství světa v motokrosu a na Silvestra. Poslední změnou je
rozšíření času, kdy nesmí docházet k provádění hlučných činností o nedělích a státem uznaných svátcích. Samotné změně
vyhlášky předcházelo několik diskuzí jak
se zastupiteli, tak s občany. V návaznosti
na schválení nové vyhlášky je připraven
tržní řád omezující provoz předzahrádek
v obdobném znění (časy a data), jehož
schválení je v kompetenci RM. Úplné znění nové vyhlášky naleznete na webových
stránkách MÚ Loket v sekci „Obecně závazné vyhlášky města“.

Čištění řeky Ohře v Lokti
17.4. se uskutečnil další ročník akce „Čištění Ohře“, kterou pořádá MAS Sokolovsko na úseku od Kynšperku nad Ohří
po Karlovy Vary. V Lokti se mohli zájemci
připojit buď pod organizací Města Lokte,
nebo individuálně přímo přes regionální
pořadatele. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří přišli i přes nepříznivé počasí
a pomohli s úklidem. Máme radost, že
stále přibývá lidí, kterým není lhostejné,
jak Loket vypadá. Na úseku města a okolí
letos uklízely čtyři party. Jedna břehy řeky
ve městě, druhá úsek řeky pod Epiagem,

třetí (zaměstnanci novosedelské sklárny) Loučský potok a čtvrtá skupina plula
po Ohři na lodích z Poříčí do Lokte. Během dopoledne se podařilo nashromáždit
desítky velkých pytlů různého odpadu –
pet lahví a obalů od potravin i drogerie,
součástek aut, železného šrotu a různých
kuriozit. Mezi ně letos patří například dětská zimní kombinéza, kompletní, dokonce
ihned pojízdné horské kolo, sáňky a fragmenty dalších dopravních prostředků. Děkujeme MAS Sokolovsko o. p. s. za dodání
pytlů, rukavic a občerstvení.

POSTUPNÁ OBNOVA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
Město Loket plánuje letos investici v částce minimálně 200 tis. korun do obnovy
dětských hřišť ve Sportovní a Mírové ulici.
Nové herní prvky by se na hřištích měly objevit v průběhu tohoto roku.
RESTAUROVÁNÍ KAŠEN NA NÁMĚSTÍ
Město Loket uzavřelo Smlouvy o dílo na restaurování kašen na náměstí s restaurátorkou MgA. Helenou Jahodovou. Akce v celkové výši téměř 2 mil. korun je financována
ze 100 % z prostředků Ministerstva kultury
ČR. Restaurování, sestávající z oprav spár
a uvolněných tmelů, sanace, čištění a zpevnění kamenů, konzervování kovových částí,
izolace vnitřních nádrží olověnou vanou,
zákrytu kašny pro zimní období atd. bude
probíhat od jarních měsíců a nejpozději
do podzimu letošního roku.Po dobu restaurování nebudou kašny napuštěny vodou.

/ Foto: Letošní účastníci akce před rozchodem do terénu Zdroj: K. Rozsypalová
3. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LOKTE SE KONÁ 13. 5. 2021 OD
16:00 VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI VE 2. PATŘE RADNICE. ZÁZNAM ZE ZASEDÁNÍ
BUDE PŘENÁŠEN ON-LINE A BUDE DOSTUPNÝ NA FB MĚSTA LOKTE.
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Slovo starosty
Vážení
spoluobčané,
na
posledním
dubnovém jednání RM jsme
mimo
jiné
schvalovali závěrečný
účet
města,
účetní
závěrku a další
ekonomické ukazatele. Musím konstatovat, že i přes nepříliš optimistické
ekonomické prognózy, související s poklesem ceny dřeva, kovidovou pandemií a stamilionovým úvěrem na rekonstrukci Dvorany, není stav městské kasy
vůbec špatný. Důvodů je hned několik.
Daňové příjmy nepoklesly tak nízko, jak
se očekávalo, městu se podařilo realizovat několik zajímavých prodejů zbytných pozemků (další ještě plánujeme)
a provedli jsme řadu úsporných opatření
(například snížení plateb za advokátní
služby, za webové stránky města, Loketské listy a další). V minulém roce jsme
omezili investiční výdaje na minimum,
neboť jsme nechtěli město vystavit riziku, že se dostane do finanční tísně. Podařilo se nám získat několik dotací, díky
kterým nemusíme investiční akce hradit
jen z městského rozpočtu. V neposlední
řadě se začíná zlepšovat situace v našich
lesích, za což patří dík všem zaměstnancům LML. Aktuálně máme na účtech
více než 60 miliónů korun. Bohužel ne
se všemi penězi můžeme volně nakládat,
protože se již více než 20 let soudíme
o vlastnictví pozemků se státem. I zde
se však snad blýská na lepší časy. V poslední době proběhlo několik jednání,
která (nechci to ale zakřiknout) směřují
k ukončení dlouhého soudního procesu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům městského úřadu, zejména
pak zaměstnancům odboru finančního
a odboru majetku města, kteří se podíleli na přípravě podkladů pro kontrolu
z Karlovarského kraje. Kontrola nenalezla žádné pochybení. Pokud vše dopadne, jak má, mohli bychom v příštím roce
pokračovat v realizaci dalších zásadních
investic, které zlepší životní prostor
v Lokti.

Petr Adamec,
starosta

Město Loket rozdělilo 850 tisíc korun na podporu
sportu, kultury a společenských organizací

J

ak jsme již avizovali na posledním jednání
ZM v roce 2020, schválili jsme následně
na jednání RM navýšení finančních prostředků na dotace z Programu pro poskytování dotací kulturním, společenským a sportovním
organizacím z rozpočtu města na činnost nebo
konkrétní projekt. Původní částky 200 tis.
na podporu kultury, 200 tis. na podporu spol.
organizací a 300 tis. na podporu sportu jsme
navýšili v každé oblasti o 50 tisíc korun. Mohli
jsme tak alespoň částečně uspokojit 99 % žadatelů, kterých letos bylo celkem 43. Celková
částka žádostí ze všech jmenovaných oblastí
přesáhla 1 400 tisíc korun.
Naší dlouhodobou prioritou je podporovat žadatele, jejichž činnost či projekty

jsou zaměřené na práci s dětmi a mládeží, seniory a vše kolem sportu a ochrany
životního prostředí. Věříme, že rozdělené
finanční prostředky najdou i v letošním
roce své smysluplné využití a přejeme
všem žadatelům, aby se jim projekty podařilo v plné míře realizovat. Uvědomujeme si však, že vzhledem k hygienickým
opatřením a omezením některých činností
kvůli epidemickému vývoji to nebude tak
snadné, jak tomu bylo v předchozích letech bez covidu.
Přehled přidělených dotací najdete na webu
MÚ v sekci „Úřad informuje /Schválené neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket na rok
2021.

Loket je favoritem v produkci odpadů

J

e již smutným pravidlem, že téměř každý den dostávám v hlášení od TS Loket
spoustu fotografií dokumentujících neuspokojivý stav míst na ukládání odpadů
a černých skládek na území našeho města.
Dle statistik, zasílaných na Ministerstvo
životního prostředí ČR, jsme na špičce
v produkci odpadu na občana v porovnání
s okolními obcemi. Za poslední dva roky
narostlo množství odpadu o více než 300
tun (z cca 850 tun v roce 2018 na 1160
tun v roce 2020). Díky tomu také rostou
náklady na zpracování odpadu, likvidaci
černých skládek atd., což se samozřejmě
někde musí projevit. Nejvíce na rozpočtu
našeho města, kde by takto vynaložené
prostředky šly využít například na dětská
hřiště, opravy komunikací atd. Likvidace stojí město ročně téměř 3,5 miliónu
korun, v návaznosti na změnu odpadové
legislativy budou ceny výrazně stoupat.

Na poplatcích však vybereme o půl miliónu méně.
Pevně věřím, že to, jak vypadá naše město,
vám opravdu není lhostejné. Problémem
nejsou „jen“ odpady, ale v poslední době
i narůstající vandalství, zničené lavičky, polámané stromy a podobně.
Některé věci jsme schopni jako město řešit,
ale nakonec vždycky bude ve výsledku záležet
na nás občanech. Každý jednotlivec se může
podílet na tom, jak naše město vypadá. Začít
lze třeba pečlivým tříděním odpadů POUZE
do sběrných nádob, využíváním městského
sběrného dvora pro umístění nadměrného
či nebezpečného odpadu, nebo formou účasti na řadě dobrovolnických akcí, například
na pravidelném čistění města. I to může být
začátek postupné změny vztahu k místu, kde
žijeme. Budu se těšit na spolupráci s vámi!
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Blíží se pocta původní Loketské padesátce
A

na starosti ji nemá nikdo jiný než Daniel „Gatuzo“ Šťastný, dlouholetý člen
Termitů a – troufám si napsat – obrovský
srdcař. Jsem optimistou. Cítím v kostech,
že se blíží čas neomezeného sportování,
takže mě logicky zajímalo, jak se Termitům
dařilo, daří a jak se jim dál dařit bude.
Přiznám se – jediný Gatuzo, kterého
znám, je bývalý italský fotbalista. Jak
se zrodila vaše přezdívka?
Vymyslel ji kdysi Vašek Neudert mladší,
současný prezident Termitů, protože mu
moje hra připomínala legendárního italského „brouska“ Gennara Gattusa.
No vida, jak jsem se trefil (úsměv).
A když jsme u těch jmen, jak se vlastně zrodili Termiti?
Termiti vznikli v roce 1997 na hřišti u loděnice. Parta tehdy mladých kluků si tam
chodila kopnout po práci do balónu, až
jednou Ruda Hejna navrhnul, že bychom
mohli založit klub a přihlásit se do okresní
soutěže malé kopané, jak se tehdy sportu,
dnes zvaného futsal, říkalo.
Pamatujete si ještě, kdy a kde vznikla
myšlenka Termitské padesátky?
Tak to si pamatuju velice dobře. Podobně,
jako většina dobrých nápadů vznikla tato
myšlenka v hospodě. V době, kdy jsme Termity potřebovali omladit, jsme krom svých
synů oslovili i jejich kamarády, kteří by měli
zájem za klub hrát. Nabrali jsme nové, mladé
hráče, klub rozšířili na tři týmy a vše vygradovalo v roce 2014, kdy Termiti Loket vyhráli
všechny tři okresní soutěže. O dva roky dříve,
v létě 2012, během mezigeneračního hecování nebylo mladíkům jasné, co my staří vidíme
na dálkových pochodech, že se jich účastníme a často diskutujeme o náročnosti takové
„padesátky“. Říkali nám, že trénovaný člověk
musí přece padesátku „dát“, když se jenom
jde. Slovo dalo slovo a já jsem slíbil, že pro ně
takovou padesátku připravím, aby si v praxi
mohli vyzkoušet, jak náročné je ujít ji. No
a 17. 10. 2012 stálo na startu v Mariánských
Lázní 32 turistů. Do Lokte jich dorazilo 23
a od té doby už jsem řeči o tom, že padesátku
ujde každý, neslyšel.
Bylo od začátku v plánu ji pořádat
každoročně, nebo pro vás je překvapením, kolik ročníků už proběhlo?
Původně měla být jenom ta první, ale když
jsem při předávání diplomů viděl šťastné
obličeje těch, co ji došli, začal jsem přemýšlet o další a další.

/ Foto: Daniel Šťastný zabraný do práce Zdroj: Archiv Termitů Loket
Už vnímáte, že patří padesátka v Lokti mezi tradiční a očekávané akce?
Během těch devíti ročníků se vytvořil kolektiv lidí, kteří se na ni vysloveně těší. Nejhezčí ovšem je, že ještě minimálně týden
po padesátce se lidé, kteří ji ušli, i ti, kteří
pomáhají s její organizací, potkávají a sdělují si dojmy z této strastiplné pouti.
Jak složité je ročník uspořádat? Předpokládám, že nestačí pár zpráv kamarádům ve stylu „Tak zítra vyrážíme“.
Padesátku připravuju s kamarády – turisty. Bez
jejich pomoci by se to nedalo zvládnout. Každý
mi pomáhá s něčím a příprava na novou padesátku začíná brzy po skončení té předchozí.
Probíhají pochody v klidu, nebo už
jste zažil nějaké svízelné situace, které bylo třeba řešit?
Během celého dne na poměrně velkých
vzdálenostech se toho stane spousty. Řešení drobných strastí většinou probíhá v hlavách jednotlivých poutníků nebo skupinek,

které se utvoří. Na telefonu je pro případ
nouze svozové vozidlo, které naštěstí během těch let řešilo maximálně vyčerpanost.
Jak fungují Termiti v těchhle dobách? Co se pro ně změnilo?
Termiti „fungují“ asi jako všichni v těchhle
dobách. Snažíme se hýbat aspoň tak, jak nám
to nastavená nařízení nesportovců dovolují.
Předpokládejme, že se během letošního roku situace alespoň z části navrátí k normálu – na co se z vaší strany můžou Lokeťáci těšit?
Letošní desátá padesátka bude, jak jsem
mnohokrát avizoval, poslední. Bude jiná
než všechny předchozí, protože na rozdíl
od nich se nepůjde odněkud do Lokte, ale
půjde se z Lokte do Lokte. Bude takovou
poctou pořadatelům dávné Loketské padesátky, jejíž mapu trasy jsem dostal ručně
malovanou od jednoho pamětníka.
rozhovor vedl A. Mazáč
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Zahráli jsme online „Ke dni učitelů“
V

dubnu 2021 jsme realizovali koncert
„Ke dni učitelů“, který byl jakousi formou poděkování všem pedagogům za jejich
práci v době pandemie koronaviru. Koncert
byl streamován přes facebookové stránky
ZUŠ a Západ.cz, sledovanost přesáhla 5 tisíc diváků. Velmi pěkná byla i reportáž na
Západ.cz týkající se on-line koncertů, která
je označila označila za velmi kvalitní a sledované.
Jaký bude provoz ZUŠ v květnu a červnu?
Momentálně je již povolena výuka v individuálním hudebním oboru, v kolektivních
oborech probíhají individuální konzultace
po domluvě s pedagogy. Věříme, že budeme moct uspořádat alespoň akce menšího
rozsahu pro veřejnost – třídní přehrávky,
festival ZUŠ open, absolventský koncert,
koncert pod okny pečovatelských domů.
V průběhu května uveřejníme také program Noci kostelů 2021, která se v loňském
roce setkala v Horním Slavkově s mimořádným ohlasem veřejnosti. V letošním

roce se vzhledem k začínající rekonstrukci
kostela sv. Jiří uskuteční v kostele sv. Anny
a v evangelickém kostelíku. Pokud nebude
možná účast veřejnosti, koncerty se uskuteční on-line.
V Lokti pomalu připravujeme stěhování
ZUŠ do zrekonstruovaných prostor loketské Dvorany, kde budeme fungovat od září
2021. Blíží se také přijímací řízení do ZUŠ

na školní rok 2021/2022 – v případě zájmu
můžete již teď vyplnit přihlášku ke studiu
na www.izus.cz. O termínu přijímacího řízení budete včas informováni (uskuteční se
v červnu 2021). Aktuální informace o všech
aktivitách ZUŠ Horní Slavkov najdete na
www.zushslavkov.cz.
Bc. Jan Zapf dipl.um.
ředitel ZUŠ

/ Foto: Účastníci učitelského koncertu pěkně pohromadě Zdroj: ZUŠ

Partnerský spolek připravil pro občany nový projekt

D

oba, ve které se nacházíme, je nelehká, neboť celý svět se snaží vypořádat
se s pandemií koronaviru. Kromě obav
o zdraví nás všech jsme po třiceti letech
opět poznali, jaký je to pocit, když nesmíme překročit hranice a třeba se jen setkat
s přáteli. Abychom si nenechali vzájemnou
blízkost s přáteli z německého Illertissenu
vzít, připravili jsme již v lednu projekt, který bude realizovatelný i ve světě digitálních
médií a zapojí co nejširší veřejnost v Lokti
i právě v Illertissenu.
Projekt jsme nazvali Byli jsme před Covidem, budeme i po něm, cesta přátelství
nesmí zarůst trávou. Jedná se o fotografickou soutěž k zachycení atmosféry v koronavirové době v Lokti
a Illertissenu. Máte-li proto zajímavé
snímky Lokte z této doby, neváhejte nám
je poslat. Fotografie nashromážděné v měsících dubnu, květnu a červnu budeme
pečlivě shromažďovat a 25 nejhezčích
snímků uvidíte ve virtuální vernisáži koncem června a na open-air výstavě v Lokti.
Samozřejmě také věříme, že výstava bude
součástí slavnostního programu k příležitosti otevření Dvorany na podzim tohoto
roku. Pravidla projektu/soutěže naleznete
na internetových stránkách a sociálních

sítích Partnerského spolku a města Loket.
Snímky o minimální velikosti 20 Mpx, 300
dpi a ve formátu jpg nám zasílejte do konce
května elektronickou poštou na info@partnerskyspolek.cz, do předmětu napište FOTOPROJEKT_PARTNERSKY21 a přidejte
váš kontakt, nebo přes uložiště Google
Drive, jehož odkaz je na Facebooku Partnerského spolku.
Soutěž i výstava se konají s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.
Partnerem projektu je Freundeskreis Illertissen Elbogen/Loket zastoupený Dr. Karl-Heinzem Brunnerem, Josefem Facklerem
a Udo Fleischmannem.

Fotografickému projektu bychom chtěli
v letošním roce věnovat nejvíce pozornosti. Tím ale naše činnost zdaleka nekončí. Pro rodiny s dětmi jsme připravili
bezkontaktní stanoviště/stezku v okolí
Lokte pod názvem Loupežníci v lese, děti
nebojte se! Bližší informace k táto akci
se dozvíte na webu a Facebooku Partnerského spolku, Městské knihovny Loket
a města Loket, stezka bude připravena
od 1. května 2021. Zde bychom chtěli
poděkovat MK Loket za spolupráci při přípravě a realizaci naší myšlenky. Impulsem
pro tento „rodinný projekt“ byla štědrost
a bezprostřednost starosty partnerského
města Illertissen, pana Jürgena Eisena,
který poskytl pro všechny zúčastněné děti
odměnu.
S napětím budeme vyhlížet léto a přát si,
abychom mohli spolu s vámi (za neodmyslitelné a bezchybné asistence LML) vyrazit
na tradiční (již dvanácté) Goethovské putování.
Na závěr bychom rádi popřáli všem občanům Lokte pevné zdraví a příjemné jarní
dny.
Členové Partnerského spolku Loket
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Minivýstavy
v knihovně
P

okud to epidemiologická situace dovolí, od 1. května 2021 budete moci
v Městské knihovně Loket vidět první
z cyklu minivýstav „SOU*HVĚ*ZDI“
představujících nové autory nebo odnože tvorby autorů již zavedených. Májovým hostem bude známý loketský malíř
Nikolaj Kozlov a výstava ponese název
Zvláštnost neblahého májového večera. „Nikolaj představí část svého cyklu
čarodějných kreseb. V květnu se otevírají brány do jiných světů, Nikolaj je často
poblíž a některé z bytostí nakreslil,“ říká
kurátor výstav v Městské knihovně Loket Vladimír Kalný. Vernisáž proběhne
(doufejme) v pátek 7. května od 18:00
v atriu Městské knihovny Loket. Výstava
bude také oslavou 130. výročí narození
spisovatele Michaila Bulgakova, jehož
stěžejní dílo Mistr a Markétka bylo inspirací ke kresbě na plakátu akce.
V červnu se v rámci minivýstav představí se svými fotografiemi Vanda Činčerová.
Na hlavním pódiu do 17. června probíhá
retrospektiva Zdeňka Machytky, kterou
19. června vystřídá výstava ke 100. výročí založení Městské knihovny Loket.
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Program Městské knihovny Loket na květen 2021
Pořady proběhnou v závislosti na vývoji epidemické situace. Pro nejčerstvější
informace sleduje Facebook Městské
knihovny Loket.
DO 17. 6. 2021
Výstava: Zdeněk Machytka – ke stému výročí narození loketského výtvarníka, ilustrátora a patriota. Svými ilustracemi šířil humor a dobrou náladu, na
výstavě můžete vidět ale i jeho vážné věci
a soubor pointilistických miniatur.
1. 5. – 31. 5. 2021
Minivýstava: Nikolaj Kozlov: Zvláštnost neblahého májového večera –
První z pravidelného cyklu minivýstav
SOU*HVĚ*ZDI představujících nové
autory nebo odnože tvorby autorů již zavedených. Známý loketský malíř Nikolaj
Kozlov představí část svého čarodějného
cyklu – neboť právě v květnu se otevírají
brány do jiných světů.
5. 5. 2021 – 19:00
Zářivé protuberance blaha – Vítězslav Adamec a Vladimír Kalný, to není jen
bizár slam, Hellbogen, mleté děti, Hildebrand, Véna pod cykasy a trať do Horního
Slavkova. Tihle hoši mají i něžnou polohu. V pásmu Zářivé protuberance blaha
zdramatizují texty původně psané pro
Loketské listy i jiná periodika a doprovodí
se přitom na různé nástroje. Bezpečnost
především, proto bude vystoupení natočeno předem a vysíláno na Facebooku.
7. 5. 2021 – 18:00
Vernisáž výstavy Nikolaj Kozlov:
Zvláštnost neblahého májového
večera – Vernisáž první z pravidelného
cyklu minivýstav představujících nové
autory nebo odnože tvorby autorů již zavedených. Úvodní slovo: Vladimír Kalný.
Hudba: Nikolaj Kozlov, Víťa Adamec. Občerstvení od přátel z Archangelska.
18. 5. 2021 – 11:00
Venkovní bookstartový klub Polámal se mraveneček a jiná havěť
– Otevřený, literární, poetický a hravý
klub pro maminky s dětmi 1 – 3 roky. Pozor, posunutý začátek akce! Sejdeme se
v parčíku pod hradem (Kostelní ulička).
S sebou deku nebo karimatku na sezení.
Havěti tam bude dost.
18. 5. 2021 – 15:00
Kýbl blaha 5 – "Jednou za čas si musíte

dopřát vypadnutí z role, z nalajnovaných
postupů, z mediálního obrazu. Jednou za
čas musíte trochu zešílet. Jinak se z vás
stane robot." – Walter B. Southlake. Náš
kýbl, houby, terč i turnajová tabulka jsou
tu pro vás. Nástup na duševní hygienu!
Turnaj v hodu mokrou houbou do obličeje již popáté.
20. 5. 2021 – 16:00
Venkovní čítárna, poslouchárna,
zpívárna a tančírna, lehárna i kotrmelcárna s knihou ÓÓÓ, VAJÍČKO!
Ester a Milana Starého – Pravidelný
literární, ale rozhodně ne pasivní program pro děti 3 – 6 let a jejich rodiče. Sejdeme se v parčíku pod hradem (Kostelní
ulička). S sebou deku nebo karimatku na
sezení. Poslechneme si veršovaný příběh
z hmyzí říše, o tom, jak houseňák Pepík
putuje za svou vyvolenou a nic ho nezastaví.
26. 5. 2021 – 18:00
Kino Loket: Chlast (Druk) – Naši
další filmovou sezónu otevírá na Oscara nominovaný film dánského režiséra
Thomase Vinterberga, ve kterém exceluje
Mads Mikkelsen. „Pít či nepít?” Existuje
teorie, že bychom se měli rodit s malým
množstvím alkoholu v krvi a že mírná
podnapilost otevírá naši mysl světu kolem nás, zmenšuje naše problémy a zvyšuje naši kreativitu. Povzbuzeni touto
teorií se Martin a jeho tři přátelé, všichni znavení středoškolští učitelé, pustí do
experimentu spočívajícího v tom, že si
během pracovního dne udržují stálou
hladinku. Jestliže Churchill vyhrál druhou světovou válku v alkoholovém oparu,
co by pár kapek mohlo znamenat pro ně
a jejich studenty? --- Pro film Chlast můžete hlasovat v rámci LUX Ceny diváků
zde: https://luxaward.eu/en – hlasováním můžete vyhrát účast na slavnostním
ceremoniálu LUX – cena diváků, který se
koná 9. června 2021 v Evropském parlamentu ve Štrasburku, nebo také účast
na dalším slavnostním předávání Evropských filmových cen v prosinci 2021.
Dánsko 2020, 117 minut, režie Thomas
Vinterberg. Pro děti do 15 let nevhodné.
PŘIPRAVUJEME:
19. 6. 2021 Vernisáž výstavy ke 100. výročí založení Městské knihovny Loket
25. 6. 2021 Velká skřítčí slavnost!

7 / KNIHOVNA / ZŠ

Loketské listy / květen 2021

Tradiční projekty v oddělení pro
děti probíhají letos netradičně

O

d 23. března běží 13. ročník projektu
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka ve spolupráci se Základní školou Loket.
S prvňáčky paní učitelky Zikulové se vídám každou středu při on-line výuce, nebo
přes interaktivní tabuli ve třídě. Posloucháme společně pohádky brněnského divadlo MALÉhRY z knížky Jak na příšery,
které skvěle namluvily tři autorky: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová a Nikola
Zbytovská. Audio pohádky doplnily ulítlé
písničky skupiny Čankišou, při kterých
se žáčci pořádně vyhopsají. Po poslechu
pohádky následuje vždy úkol, kde si děti
procvičí psaní nebo počítání. V květnu
nás ještě čeká pohádka Jezinky a pak už
Slavnostní zakončení projektu 12. května
2021. Prvňáčci zde dostanou knížku, speciálně napsanou pro tento projekt – www.
divadlomalehry.cz/kniha.
Noc s Andersenem se dočkala prodloužení! Neboť nocování opět kvůli nouzovému stavu neproběhlo, mají současní
cestovatelé stále možnost usilovat o vstup
do království Librínie. Nechat se vyzkoušet
z přečtených knih je možné až do poloviny
prázdnin. Nejpozději 31. července 2021 je
nutné odevzdat čtenářské pasy. Nocování
v knihovně proběhne 17. září 2021. Protože loňští nocležníci o Antickou noc přišli,
připojí se k nocování letos. Ale pozor, mají
výhodu. Měli možnost nasbírat mnoho librounů (měna království Librínie.). Proto, cestovatelé, neleňte! Zapojte se do hry

V zajetí PŘÍBĚHOSTROJE, kde za jednotlivé úkoly nasbíráte librouny.
Od 15. dubna do 15. června probíhá tvůrčí hra
V zajetí PŘÍBĚHOSTROJE. Dlouhatánská
tvůrčí hra je určena dětem od nuly do patnácti
let. Zúčastnit se mohou i nečtenáři. Stačí, když
jejich vymyšlené příběhy zapíší dospěláci.
Proměňte se ve spisovatele, ilustrátory,
grafiky či knihaře. Celá hra využívá geniální
„generátor příběhů“ a nápadité úkoly z knihy Příběhostroj, vydané nakladatelstvím
Labyrint/Raketa. Její autor René Nekuda
je novinář a lektor tvůrčího psaní a také
autor bestselleru Kreativní zápisník.
Do hry se můžete zapojit i v jejím průběhu.
Stačí se podívat na facebookové stránky
knihovny nebo na magnetickou zeď v oddělení pro děti a vybrat si z jednotlivých
úkolů. Během hry každý vytváří svou originální Knihu příběhů, kterou nakonec společně svážeme. Knihy nám laskavě na konci hry půjčíte a my knihovníci vybereme ty
nejkrásnější a nejpodivnější.
Během
Velké
skřítčí
slavnosti
na hradbách 25. června 2021 proběhne
výstava všech knih příběhů a předání cen
za účast i originalitu ve hře V zajetí PŘÍBĚHOSTROJE.
Kateřina Brindzová, knihovnice MK
Loket

/ Foto: Prvňáčci poslouchají pohádku Hastrman Autorka: Kateřina Brindzová

Aktuality ze Základní školy v Lokti
O

d 3. května do 20. srpna 2021 bude
probíhat rekonstrukce v budově školy
v ulici T. G. Masaryka 128. Bude zde vybudován výtah a bezbariérové WC. Dojde
k modernizaci přírodovědné učebny, cvičné kuchyňky, učebny pracovních činností a šaten. Výuka 4. a 5. ročníků bude po
dobu rekonstrukce realizována v budově
ZŠ v Radniční ulici, výuka 6. – 9. ročníků
v budově bývalé Střední průmyslové školy
v Lokti.
Čarodějná stezka letos proběhla 30. 4. v přírodním divadle. Pro děti byly připraveny
rozmanité úkoly na několika stanovištích.
Odměny si mohou děti vyzvednout do 7.

května v Městské knihovně Loket.
Akce se konala ve spolupráci s městem Loket, skautským střediskem Jitřenka a MK
Loket.
24. března proběhlo úvodní setkání k projektu
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Každou středu od 24. 3. do 12. 5. 2021 se budou
prvňáčci setkávat s paní knihovnicí Kateřinou
Brindzovou u společného čtení z knihy Jak
na příšery. Odměnou za úspěšné absolvování projektu bude pro děti krásná kniha První
školní výlet spisovatelky M. Fišarové.
Vzhledem k opatřením Vlády ČR se všechny předmětové i umělecké soutěže kona-

jí on-line. Ve třetí třídě proběhlo touto
formou školní kolo recitační i čtenářské
soutěže. Žáci 1. a 2. stupně se s velkým
úspěchem zúčastnili také Matematického klokana. V krajském kole Zeměpisné
olympiády obsadil F. Bláha 7. místo, T. E.
Uhrová 8. místo. V krajském kole Olympiády v českém jazyce obsadila Š. Šustrová 5.
místo. Děkujeme všem žákům za reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.
Aktuální informace o výuce a akcích školy
spolu s fotografiemi najdete na nových webových stránkách školy www.zsloket.cz.
/
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Vzpomínka na Jardu - milovníka života a krásné přírody
OD NIČEHO K NĚČEMU

S

Jardou jsem měl tu čest dlouhá léta
spolupracovat a musím souhlasit se
všemi, kteří o něm říkají, že byl dobrý člověk, snílek a bohém. To byl taky důvod,
proč ho jeho kamarád, starosta se stejnou
charakteristikou, pověřil vedením lesů se
zadáním „Loket měl množství lesů, najdi
je, vrať je městu a spravuj je tak, aby jednou byly v lepším stavu, než jsou teď“. To
bylo ve zcela jiné době a ke splnění úkolu
bylo třeba ujít dlouhou cestu. Roky hledání úspěchů i omylů se mi slily a zůstaly obrázky situací, které se nikdy ze vzpomínek
nevymažou.
Karlovarská pobočka ministerstva zemědělství. Přichází zkušený lesník Jaroslav
Kukla a s ním vysoký štíhlý sympaťák Jarda
s přáním, zda by mohli dostat lesnické mapy
území bývalých loketských majetků a zda by
jim ministerstvo nepomohlo v roli mediátora při jednání se Státními lesy o náhradách
za užívání lesů. Mluvil pan Kukla a Jardu
jsem tehdy podezíral, že netuší, co ty barvičky na lesnických mapách znamenají.
O pár let později. Lesnický kongres
na zámku v Kostelci nad Černými lesy, sál
Smiřických. Po projevu generálního ředitele Lesů České republiky Ing. Jiřího Olivy
vstává Jarda v loketské lesnické uniformě a jako ředitel uznávané firmy hodnotí
způsob navracení majetků městům a spolupráci ze svého pohledu. Sklízí potlesk
a uznání lesnických osobností a špiček
státních, nestátních, podnikatelů, škol.
Lidí, kteří vědí, kdo je Jaroslav Hlavsa.
Hradec Králové, ředitelství Lesů České
republiky. Mise vedená panem starostou
Hadravou. Po vyhraném soudu se jdeme
domluvit na předání majetků podle gentlemanské dohody. Ředitel Oliva se mihne
v civilu kolem nás a mizí. Náměstek nám
sděluje, ať si dáme žalobu na vyklizení.
Aniž bychom se dotkli nabídnuté kávy,
mizíme taky.
Loketské lesy, polesí Krudum, u Jezer.
Ujímáme se svého majetku bez předání
ze strany LČR. První rána palicí vedená panem starostou neomylně drtí nápis
Loketské městské lesy na hranici našich
majetků. Další cedule zatlouká Jarda zcela
bezchybně.
Supí potok, volejbal Loketské městské lesy
versus Katastrální úřad Karlovy Vary. Vsa-

/ Foto: Jaroslav Hlavsa v lese, kde se vždy cítil nejlépe Autor: Jitka Hlavsová
zen loketský lesní majetek proti majetku
celého kraje. Vyhráváme! Ing. Stoklasová
předává Jardovi doklad o nabytí majetků,
včetně staveb, jako je pomník V. I. Lenina.
Loketský hrad, poslední leč společné naháňky. Jarda klečí před vrchním lovčím
a vysvětluje, jak se loví kapr kulovnicí.
Loketský park, směs vrby, keřů, pér
od gauče, plechovek od olejů a věcí, které
se loketským za desetiletí nehodily. Schody z náhrobních kamenů. „Tady prej má
být nějakej park,“ říkalo se před realizací.
Nevěří tomu ani vlastní dělníci. Po těžbě
náletů přichází povodeň a celé území plave. O pár let později. Park, most, rybníky,
divadlo, šatny, sad, dětské hřiště, výtvarné plenéry. Jarda má pomník v „Hlavsa
štrase“. Maminky s kočárky obsazuji
ihned po realizaci každý hotový metr jak
v „simech“. Pochvala šéfky karlovarských
parků je jen potvrzením toho, co každý
vidí. Jen ten klasický gramofon a svařák
v osvětleném altánu u jezírka pro retro
bruslení se nepodařilo dotáhnout, ani
vodotrysk, lávku pod mostem, sportoviště u zahrádek, parkovací dům a loketský
kolesový parník s vlastními přístavišti,
kde jsem chtěl v důchodu dělat kapitána.
Mezi těmi, kdo se o obnovu parku zasloužili, má Jarda své místo.
KOZOO. Plán s živou sekačkou svahů pod
hradem. Rozumy z plzeňské ZOO. Slavnostní zahájení s dámami s ehm… výraznými dekolty. Nezvladatelné kozy žerou
farářovu zahrádku, čekají na pekaře vo-

zícího pečivo do hradní restaurace. Přednostně likvidují jedovatý jalovec. Jsou
atrakcí pro děti a návštěvníky.
Divadlo. Hlediště a okolí. Společný projekt s osobnostmi loketské kultury. Modřínové špalky a přírodní fošny, úpravy
okolí, výběrové řízení na pozici hajzlbáby, výroba voru pro třicet operních pěvců, úklid po koncertech, skladování kulis.
Lesáci jsou holky pro všechno.
Městské hradby, obdoba parku. Za cenu
projektu renomovaných zahradnických
firem realizace zelených ploch, vyřezání,
zatravnění, údržba.
Farma Hory. Jarda stojí u strážního domku a o jeho stěnu opírá projekt budoucího
využití muničního skladu. Je to podmínka ministerstva obrany pro bezúplatný
převod staveb na město. Zastupitelé pochybují a nevěří. Projekt se v průběhu
času mění a výsledkem je obora, hospoda
s penzionem, koně, dřevovýroba a zpracování rašeliny.
Rašelina. Obnova využívání zdroje léčivého peloidu. Naskočení do rozjetého
vlaku lázeňství v trojúhelníku Karlovy
Vary – Mariánské Lázně – Františkovy
Lázně. Řešení, jak udělat Farmu Hory
výdělečnou. Projekt na radu balneologa
směřován do oblasti lázeňství, wellness
ve spolupráci s Imperiálem a firmou
Torf Ziegler, kdy výsledkem měla být
komplexní nabídka produktů a tzv. špinavé lázně. To je segment, který na trhu
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chybí. Na dlouhé cestě k využívání bylo
třeba splnit podmínky CHKO a rašeliniště v Borkách revitalizovat. Projekt se
po změně vedení města zastavil na využívání polotovaru.
Kámen. Projekt na otevření zemníku,
později lomu v oblasti Rájce – ložisko
kvalitní žuly. Dnes už nezpochybnitelně
nedostatkový segment - kámen i v těch
nejlevnějších sortimentech drcených
frakcí. Stejně složité kroky jako u rašeliny
vyžadující také certifikovaného odborníka. Stejný osud projektu.
Jarda nebyl jen dobrý člověk, snílek a bohém. Byl manažer vizionář, který své vize
dotahoval. Uměl se obklopit lidmi, kteří
pod jeho liberálním vedením ze sebe vydávali maximum. Zadání Honzy Hadravy
splnil a překročil. Městu dohledal a vybojoval více lesa, než byly nejsmělejší kvalifikované odhady i přes usilovné překážky
jeho uživatelů. Vrátil městu Supí Potok
a muniční sklady Hory a Písecký vrch
nebo hájovnu v Rájci. Vybudoval firmu,
která vrácené majetky spravovala s péčí
řádného hospodáře. Loketské městské
lesy získaly tu nejlepší pověst. Byly vždy
solidární s ostatními vlastníky a naše postupy řada obcí převzala. Logicky jsme
zastupovali Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů v karlovarském
kraji. Společnost se angažovala v lesnické
politice v rámci ČR. O služby loketských
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lesů projevilo zájem město Krásno, obec
Rájec, Karel Holoubek, farnost, Sokolov
a další.
V lesnictví se uskutečnil přechod z původních státních pasečných způsobů
hospodaření na jemnější podrostní zajišťující obnovu místa geneticky prověřenými stromovými jedinci. Myslivost provozovaná režijně ve vlastních honitbách
a oboře měla za úkol dosáhnout rovnováhy mezi stavy spárkaté zvěře a prostředím. Zkušeným loketským lesníkům
pomáhaly i vědecké kapacity, fytopatolog
prof. Černý na druhotnou hnilobou postižené smrkové porosty, doc. Dr. Ing. Zach
a Ing. Tauber na vlastní měření dynamiky přírůstu a tvorbu lokálních růstových
modelů. Loketští lesníci zvládli živelní
větrné kalamity, které ve velkém rozsahu postihly Svatošské skály, polesí Loket
a polesí Rájec. Museli se vyrovnat i s hospodářskou krizí a nízkou cenou dříví
v roce 2008.
Právě dynamika pohybu ceny dříví vedla Jardu k hledání cest, jak čelit krizím,
které se v lesnictví pravidelně opakují. Kůrovcovou tady máme právě teď.
Uvědomil si, že společnost nemůže stát
na jedné noze. „Lesníci se mají zabývat
jen lesem!“. Tou druhou nohou byly kámen, rašelina, služby cizím a městu. To
už byl na pozici starosty. Odklízení sněhu
Loketskými lesy, když padal, za 800 tisíc

Je libo hudbu? Projekt Police Symphony
Orchestra Na viděnou! je v Lokti

C

esta ke kultuře je v posledním roce
trnitá, a ne všechno dokáže zprostředkovat on-line prostor, ale i za něj
buďme vděční. Mladí hudebníci z Police Symphony Orchestra (PSO) z Police
nad Metují se také nevzdávají a připravili projekt „Na viděnou!“. Než se budou
moci se svými posluchači potkat tváří
v tvář, rozhodli se vstoupit do veřejného
prostoru s novým typem kulturního vyžití. Tentokrát si dali za cíl oživit plakátovací plochy speciálními plakáty, které
vás díky své interaktivní složce přenesou
do koncertních sálů.
V dubnu se ve městě objevila série plakátů, která obsahuje výtvarně zpracovaný
unikátní QR kód. Pod každým z nich se
skrývá jiná skladba z koncertů PSO a většina mobilních zařízení je umí intuitivně

načíst. Pokud tak učiníte, uvidíte převážně koncertní provedení skladeb, které
má orchestr takzvaně v šuplíku, s milými
hosty jako jsou například Vendula Příhodová, Jan Cina, Kühnův smíšený sbor,
Balet Národního divadla a mnoho dalších.
Pro zpříjemnění procházky poslechem
kvalitní hudby vám stačí mobilní telefon,
v něm přístup k internetu a volba trasy
tak, abyste objevili všechny hudební dárky, které pro vás PSO připravil. Variant
„hrajících plakátů“ je hned několik a my
přejeme úspěšné hledání i poslech hudby.

Na viděnou!
www.policesymphonyorchestra.
cz/navidenou

ročně se ukázalo být nešťastným z pohledu podnikatelů, kteří si za pohotovosti
v době, kdy sníh nepadal, účtovali násobky této částky. Dobrý člověk není ideálním partnerem pro kšefty.
Následující události proběhly také v Sušici, Olomouci, Karlových Varech, a dokonce i u předsedy SVOLU Franty Kučery
v Pelhřimově. Zásluhy byly zapomenuty a lesníci byli přeinstalováni. Forma,
kterou se to dělo na Lokti, byla trapná
i úsměvná zároveň.
Způsob, kterým se Jarda se situací vypořádal,
je jen potvrzením jeho kvalit. Dál pracoval
pro město a vytvářel kolem sebe atmosféru
pohody a přátelství. Možná mu k nadhledu
a moudrosti pomohla i jeho víra. Doba dvaceti let je z pohledu stáří lesa jednou věkovou třídou, jedna barvička na mapě. Za tuto
dobu, v lidském životě mnohem delší, Jarda pro město udělal neskutečnou lesnickou
práci. Sloužit s ním byla čest a štěstí. Jarda
lesník se zařadil mezi významné správce
lesa od počátku v roce 1564 a vydání „Loketského lesního řádu“. Obnovil a nasměroval
městské lesnictví tím nejlepším způsobem.
Přejme loketským lesníkům, aby se jim pokračování v jeho práci dařilo.
Pavel Scheuer
*poznámka redakce LL:
článek předkládáme v přesném znění
autora bez redakčních úprav.
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Pozvánka na výstavu: Malíř ztraceného času – Zdeněk Burian

O

bčanské sdružení 456, ve spolupráci
s panem Josefem Ptáčkem a Památníkem národního písemnictví v Praze, zve
na výstavu kreseb a ilustrací. Výstava je
průřezem celoživotní tvorby legendárního
výtvarníka, který mnohé z nás provázel
dětstvím v podobě nejrůznějších knižních
kreseb. Jeho svět, plný pravěkých zvířat,
indiánů a kovbojů, vzducholodí, potápějících se korábů či záchranných člunů
s trosečníky ožije na loketském městském
opevnění v rámci Galerie na hradbách.
Malíř a ilustrátor Zdeněk Burian se narodil 11.
2. 1905 v Kopřivnici na Moravě. Po měšťanské
škole byl ve věku čtrnácti let přijat na Akademii výtvarných umění v Praze, kde navštěvoval třídu Všeobecné malířské školy Jakuba
Obrovského. Na podzim roku 1920 však školu
opustil, začal ilustrovat dobrodružnou literaturu a intenzivně se věnovat trampingu. Právě
ilustracemi dobrodružných a dětských knih se
zapsal do paměti několika generací.
První Burianem ilustrovaná kniha Dobrodružství Davida Balfoura od R. L. Stevensona vyšla v roce 1921 v Ústředním dělnickém
knihkupectví a nakladatelství Antonína Svěceného. Roku 1927 začal ilustrovat pro nakladatelství Josefa Richarda Vilímka a roku
1930 také pro nakladatele Jana Toužimského. Převážně v těchto významných nakladatelstvích vytvořil Zdeněk Burian ilustrace
pro známé knihy Karla Maye, Julese Verna,
Jaroslava Foglara či Eduarda Štorcha. Ilustroval též podstatnou část světové dobrodružné literární klasiky, například tituly Jacka
Londona, Rudyarda Kyplinga, Daniela Defoa, Enrique Stanko Vráze, Alberta Vojtěcha
Friče a dalších velikánů. Věnoval se i ilustracím časopisů. Za zmínku stojí časopis tehdy
významného českého geografa a cestovatele
Stanislava Nikolaua Širým světem. Ilustroval taktéž Nikolauem redigovanou cestopisnou knižnici Země a lidé, či velmi oblíbené
humoristické listy nebo časopis pro mládež
Malý čtenář. Světově proslul „paleoratem“,
tedy rekonstrukcemi prehistorických zvířat
a života v pravěku, které vytvářel zejména
s paleontologem Josefem Augustou a antropologem Vojtěchem Fetterem. Svými malířskými rekonstrukcemi vyhynulých živočichů
i rostlin přispěl jedinečně k popularizaci paleontologie. S trochou nadsázky se dá říci, že
Zdeňku Burianovi vděčíme za obraz pravěké
historie, jenž vidíme jeho očima. Vytvořil
přibližně 15 tisíc uměleckých děl, ilustroval
na 500 knižních titulů, stejný počet povídek
a asi 600 knižních obálek. Především jeho
kvašová technika, které se věnoval celý ži-

vot, je uchvacující a doposud nepřekonatelná. Svá díla tvořil též technikou olejomalby,
akvarelem, tzv. negativní kresbou aj.
Zdeněk Burian skonal 1. července 1981
v pražské nemocnici Na Františku na následky pooperačních komplikací břišní aorty a je rozptýlen na zbraslavském hřbitově.
Na jeho počest byla po něm 23. května
2000 pojmenována planetka č. 7867, kterou 20. září 1984 objevil A. Mrkos. V rodné
Kopřivnici se můžeme projít po ulici Zdeňka Buriana. V roce 2017 byl po něm a profesoru Augustovi pojmenován nově nalezený druh dinosaura Burianosaurus augustai
(„Burianův a Augustův ještěr“).

Vernisáž výstavy proběhne v neděli 23. 5.
2021 ve 14:00 již tradičně na baště u hlavního mostu, pod hotelem Císař Ferdinand.
Během vernisáže proběhne komentovaná
prohlídka a v městské knihovně přednáška „Dobrodružný a pravěký svět Zdeňka
Buriana“ předního badatele Burianova díla
pana Vladimíra Prokopa.
Všichni jste srdečně zváni. Sledujte prosím
aktuální informace. Vernisáž proběhne
pouze, pokud nám situace a doba bude nakloněná.
Pavel Vdovec,
Občanské sdružení 456
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Exponát měsíce května 2021 ze sbírek hradu Loket
ZNAK MĚSTA LOKET
MATERIÁL: LIPOVÉ DŘEVO, KOV, ZLACENO,
POLYCHROMOVÁNO

hornímu rohu štítu a v pravé přední
tlapě drží stříbrný klíč, jenž je v šikmé
poloze, ozubím s černým křížkem je obrácen ven vzhůru a dole má kroužek“.

Velikonoce jsou již měsíc za námi a jaro
se v kalendáři nemilosrdně hlásí o svůj
díl vyměřeného času. Proto se zcela logicky coby exponát měsíce nabízí cokoli
evokující toto roční období spojené s rozpukem, květy, případně dny osvobození.
Jenomže to bychom nesměli mít letopočet na konci s číslem jedna. Dvacátého
sedmého dne měsíce května si totiž připomínáme pro Loket důležité a letos zakulacené čtyřsté šedesáté výročí povýšení
městského znaku, a to je jistě záležitost
notně významnějšího charakteru.
Městský znak Lokte prošel svým vývojem a není pochyb o tom, že se do jeho
podoby postupem času reflektovala jak
geografická poloha místa jako takového
(v podobě ohnuté lidské paže), tak jeho
nezpochybnitelná důležitost coby geopolitického centra regionu.
Počátkem 15. století registrujeme nejstarší podobu městského znaku zaznamenaného na pečeti, na níž gotický štít
nesl doleva obrácenou a v lokti ohnutou
obrněnou paži s rozevřenou obnaženou
dlaní. To vše opatřeno gotickou minuskulí ve znění SEKRETUM + CIVIUM
+ CUBITUM (překlad: MALÁ PEČEŤ
MĚŠŤANŮ LOKTE). Následující půlstoletí přináší změnu. Je obrněna i samotná dlaň, která drží pozvednutý meč
s hrotem směřujícím do pravého horního rohu a pozměnil se i opis do tvaru
SIGILUM + CIVIUM + CUBITE: NSIS
(překlad: PEČEŤ MĚŠŤANŮ LOKETSKÝCH). Rovněž tuto podobu známe
díky zobrazení na městské pečeti. Již
v této fázi je jasně patrné, že loketský
znak je takzvaným mluvícím znamením.
V tomto případě ruka ohnutá v lokti odkazuje na jméno města odvozené od přírodního útvaru v podobě prudkého záhybu řeky Ohře pod loketským hradem.

Je možné, že lev byl převzat z erbu pánů
z Plavna, kteří měli Loket mezi lety 15511561 v zástavě. Černá brána znázorňuje
nedobytnost města a napřažený meč vyjadřuje jeho obranyschopnost. Klíč držící lev ve své tlapě se stal symbolem pro
nazývání Lokte – „klíčem ku Království
českému“. Nutno podotknout, že tato
varianta rozšířeného znaku je v ustálené
podobě v podstatě beze změn používána
dodnes.

/ Foto: Znak města Loket Zdroj: hrad Loket
Vývoj je završen 27. května 1561, kdy
Ferdinand l. povyšuje znak města Loket
udělením znakového privilegia s právem
pečetění červeným voskem. Jan Pelant
ve své publikaci Znaky a pečetě západočeských měst a městeček nám poskytuje český překlad tohoto královského
výnosu: „Od této doby tvoří loketský
erb červený štít, v jehož dolní polovině
je stříbrná kvádrová městská hradba
s cimbuřím o čtyřech stínkách, uprostřed hradby je černá brána a na dvou
prostředních stínkách červené pětilisté
růže, každá se stříbrným vodorovným
pruhem uprostřed a třemi černými
body na něm. V horní polovině štítu je
doprava obrácená a v lokti ohnutá obrněná stříbrná paže s obrněnou rukou,
která drží napřažený stříbrný meč směřující hrotem téměř do levého horního
rohu štítu. Za štítem vystupuje jako štítonoš doprava hledící stříbrný lev s otevřenou tlamou a vyplazeným červeným
jazykem, který přidržuje štít přední levou tlapou uprostřed horní hrany štítu
a zadními tlapami zespodu po stranách
paty štítu, lev má ocas ohnutý k levému

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

Jeho podoba byla a je často využívána
na předmětech uměleckého i dekorativního charakteru, na oficiálních listinách
a dokumentech jak úředního, tak privátního charakteru, ale v minulosti například
i na spolkových praporech. Mimo jiné je
trvalou součástí průčelí městské radnice.
Jako exponát měsíce je prezentována
poměrně velká a velmi precizně zhotovena barevně polychromovaná řezba městského znaku v jeho v podstatě předpisové podobě. Trochu nám to napovídá, že
jeho výroba zřejmě vzešla z oficiální zakázky. Přítomnost dvou ocelových prutů ve spodní části sloužících k ukotvení
dokládá zamýšlenou snahu o umístění
v rámci nám dnes již neznámé stavby.
Práce provedená zručným řezbářem pochází ze třetí čtvrtiny 19. století. Má průměr 60 cm a je po obvodu doplněna kovářsky precizně zpracovaným kovovým
věncem v podobě spletených dubových
ratolestí se zlacenou mašlí v dolní části.
Dub coby německý národní strom odkazuje na v minulosti převažující etnickou
příslušnost obyvatelstva Lokte. Tento
sbírkový předmět je dodnes i přes svůj
věk ve vynikajícím stavu a jistě se v budoucnu dočká své důstojné prezentace.
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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Loketská zákoutí
SOUTĚŽ AMATÉRSKÝCH FOTOGRAFŮ

D

ruhého kola soutěže Loketská zákoutí se zúčastnilo 9 amatérských
fotografů. V této sérii jsme mohli vidět
motivy z našeho města v proměnách
ročních dob. Fotografie byly zveřejněny 10. dubna na oficiálním profilu Facebooku města Loket a opět se těšily
velkému zájmu publika. Hlasovat o nejhezčí fotku v tomto kole soutěže bylo
možné od 10. – 20. 4. a výzvu vyslyšelo 186 hlasujících. Děkujeme za účast
v soutěži fotografům i hlasujícím a těšíme se na další várku fotografií v měsíci
květnu!
A JAK HLASOVÁNÍ DOPADLO?
1. místo – Do tunelu! Autorka: Hana
Macháčková – 42 hlasů
2. místo – Pohled na splav. Autorka:
Marcela Princová – 35 hlasů
3. místo – Hradby za Černou věží.
Autor: Robert Elish Tau – 26 hlasů
4. místo – Houpy houpy! Autor: Michal
Rozsypal – 21 hlasů
5. místo – Vodopád u Vzpomínky.
Autor: Martin Onak – 18 hlasů
6. – 7. místo – Zimní posezení. Autor:
Miroslav Vaculík – 16 hlasů
6. – 7. místo – Jarní bouřka. Autor:
Pavel Váša – 16 hlasů
8. místo – Zimní procházka parkem.
Autorka: Irena Friedrichová – 8 hlasů
/ Foto: Do tunelu! – Když neznáme cíl své cesty, nemůžeme se ztratit. Foceno 24. 10. 2020.
Autorka: Hana Macháčková

9. místo – Střechy v západu slunce.
Autorka: Jana Poláková – 4 hlasy

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: fotosoutezloket21@gmail.com.
Úplná pravidla soutěže najdete na webu města
www.loket.cz/aktuality.

LOKETSKÉ LISTY / Vydává Město Loket, 15. ročník, číslo 5/2021/ 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 červnových Loketských listů
posílejte nejpozději do 15. května 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.

