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Do Lokte dorazila pravá zima

/ Foto: Loketské zimní panorama se zamrzajícím jezem Zdroj: Tomáš Bauer

P

omalu budu končit na pozici šéfredaktora první rok a říkal jsem si, že by nebylo
od věci rekapitulovat. Pak jsem si ale uvědomil, že na ten prokletý uplynulý rok ani
nechci myslet, a začal jsem při procházce
zmrzlým městem brouzdat pamětí a vzpomínat, kdy jsem naposledy zažil takhle tuhou zimu. To bylo, tuším, v roce 2012, kdy
mi přimrzly brýle ke kovovému zábradlí ve
chvíli, kdy jsem se snažil prokřehlou rukou
vylovit klíče…
Ale proč se držet zkrátka. Před pětadvaceti
lety jsem v Lokti studoval strojírenství. Nik
dy bych nevěřil, že to čtvrtstoletí uteče tak
rychle, ale stalo se. Ještě se necítím jako pamětník (dobré filmy Michala Viewegha beru
ještě stále jako současnou kinematografii),

jenže za těch dvacet pět let to šlo se zimou
z kopce, to asi nemusím nikomu vykládat.
Byli jste u toho. Člověk aby doloval z mrazáku sníh, když chtěl mít doma Vánoce. Děti
zapomněly v nížinách stavět sněhuláky,
ztratily přesnou mušku při koulování, iglú
bylo vyloženě neznámé slovo a ruku na srdce – kolikrát za poslední roky jste si udělali
v Lokti ve sněhu andělíčka?
Já tu jako student zažil sněhové bitvy takového kalibru, že by člověk potřeboval
zbrojní pas. Kašna byla zamrzlá a dokola
obsypaná závějemi sněhu, na internát jsme
se dostávali jen horkotěžko, protože nám na
zmrzlém chodníku podkluzovaly nohy (ano,
sypalo se, ale v šestnácti letech hledáte neposypaná místa a strašně si je užíváte) a pod

mostem jsme na zamrzlé Ohři stříleli petardy, které jsme po Silvestru koupili ve slevě
v trafice. A nic nám nechybělo ke štěstí.
Už jsem slyšel bajky o tom, že se letošní zima
vydařila díky tomu, že skoro nelítají letadla.
Možná na tom něco bude. Ale není to jedno? Těch radostí okolo nás teď není tolik,
aby člověk zvládal odolávat volání přírody.
Využijte toho. Jak se dočtete v anketě na následujících stranách, jste pyšní na loketskou
přírodu. A je proč. Tak si tu bílou nádheru
vychutnejte a běžte třeba s dětmi bruslit do
parku na zamrzlou vylitou řeku. Příští rok už
možná budete jen vzpomínat.

Antonín Mazáč
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Z radnice
II. ETAPA STAVEBNÍ AKCE „ZŠ LOKET –
TRELÁŽE NA PARTERU“
Společnost Loketské městské lesy s.r.o. (dále
jen „LML“), realizovala v roce 2020 zakázku
„ZŠ Loket – Treláže na parteru – etapa I.“
Práce byly dokončeny ve smluveném termínu
a v požadované kvalitě. Vzhledem ke splnění
podmínky pro uzavření smlouvy o dílo na II.
etapu (ukončení realizace etapy I. bez vad
a nedodělků a dále schválení rozpočtové položky pro etapu II. v rámci rozpočtu města Loket na rok 2021) RM na své 2. schůzi dne 27. 1.
2021 projednala a schválila uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Loket a LML na II. etapu
za částku 522 064,89 Kč bez DPH.
NA JAŘE ZAPOČNE VÝSTAVBA DĚTSKÉHO
HŘIŠTĚ
Městu Loket se podařilo získat dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 600 000 Kč
na vybudování nového dětského hřiště pro
MŠ Loket ve Sportovní ulici. 15. 2. jsme byli
vyzváni k podpisu dohody k této dotaci.
Celkové náklady na vybudování hřiště činí
750 000 Kč. Předpokládáme, že realizace
proběhne na jaře 2021. Hřiště bude realizovat společnost 4soft s. r. o. Na webových
stránkách firmy najdete ukázky jejich realizací. Věříme, že se dětem bude nová herní
plocha líbit a náležitě si ji užijí.

HLEDAJÍ SE SPONZOŘI Z ŘAD MÍSTNÍCH
FIREM – ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2021
Město Loket každoročně podporuje a v posledních letech i pořádá pravidelné úklidy
kolem řeky Ohře, které organizuje MAS
Sokolovsko. Pokud by se však mezi námi
našel někdo další, kdo by byl schopen finančně nebo materiálně pomoci, bude to
skvělé. Předpokládaný termín konání této
akce je 27. 3. 2021. Kontakt na organizátory: schrockova@mas-sokolovsko.eu.
Petr Adamec, starosta

Prominutí místního poplatku za
užívání veřejného prostranství

D

ne 30. září 2020 došlo na území České
republiky k mimořádné události, a to
k vyhlášení nouzového stavu. Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998
Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České
republiky nouzový stav od 00.00 hodin dne
5. října 2020, zakázala volný pohyb osob
a s účinností od 10. 12. 2020 přítomnost
veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží
pro veřejnost.
Za účelem zmírnění dopadů této mimořádné události Rada města Loket na své
3. schůzi dne 10. 2. 2021 projednala a do-

poručila Městskému úřadu Loket, jako
správci místního poplatku, prominutí
místního poplatku za užívání veřejného
prostranství všem poplatníkům užívajícím
veřejné prostranství k účelu, který je uveden v čl. 5 odst. 1 písm. d) Obecně závazné
vyhlášky města Loket č. 3/2020 na obdo
bí od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Jedná
se o poplatníky užívající veřejné pro
stranství za účelem umístění předza
hrádek a předsunutého prodeje. Tj.
jak ti, kteří již mají u svých provozoven
postaveny předzahrádky, nebo ti, kteří je
plánují postavit, pokud to situace kolem
pandemie koronaviru dovolí, nebudou v letošním roce tento poplatek městu odvádět.
Snad alespoň tato pomoc od města jim pomůže „přežít“ složité období.

Zvířecí záchranáři pomáhají
také zvířatům z Lokte a okolí
V
neděli 14. 2. byl nalezen kolemjdoucími na stezce podél Ohře blízko mostku
do Starého Sedla mladý labutí sameček. Byl
vysílený a dehydrovaný, na zamrzlé řece mu
došly síly. Díky lidem, kterým nebyl jeho
osud lhostejný a kteří informovali místní hasiče a pana starostu, se naštěstí dostal včas
do záchranné stanice DROSERA z Bublavy.

Zařízení je od roku 2009 členem Národní sítě
záchranných stanic pro oblast Karlovarského
kraje. Pracovníci stanice zajišťují převzetí nalezeného jedince s handicapem, jeho transfer
do zařízení, veterinární odborné vyšetření,
ošetření s následnou péčí, dokrmení, rehabilitaci a jeho opětovné vypuštění přímo v místě
nálezu nebo v předem vytipovaných lokalitách. Někteří vážně poranění jedinci zůstávají
v zařízení na dožití a jsou umístěni v expozičních voliérách. Protože se jedná o léčebné
a rehabilitační zařízení, nikoli o ZOO, není
veřejnosti umožněn vstup do stanice samotné.

(při nedostupnosti volaného čísla napište
SMS). Stává se, že pracovníci stanice jsou
na výjezdu nebo mimo signál operátora.

Zájemcům z řad veřejnosti je umožněna dle
možností adopce vybraných jedinců umístěných v zařízení. Finanční prostředky takto
získané jsou použity převážně na krmení, v některých případech na náročné léčebné úkony.
Záchranná stanice DROSERA funguje jako nekomerční zařízení založené jen na dobrovolnosti. Správce ani členové tohoto zařízení nejsou finančně ohodnoceni a nepobírají mzdu. Pokud
máte zájem na provoz stanice přispět,
můžete zaslat finanční příspěvek v libo
volné výši na č. ú. 175279787/0300.

Provoz stanice a příjem živočichů je zajištěn
celoročně 7 dní v týdnu od 8:00 do 20:00 obsluhou stanice nebo pověřenou osobou. Tele
fonní čísla: 606 840 500, 604 794 322

2. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LOKTE SE KONÁ 18. 3. 2021 OD 16:00
HODIN VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI VE 2. PATŘE BUDOVY RADNICE LOKET. ZÁZNAM ZE
ZASEDÁNÍ BUDE PŘENÁŠEN ON-LINE A BUDE DOSTUPNÝ NA FACEBOOKU MĚSTA LOKTE
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Slovo starosty
Vážení
spoluobčané,
když jsme před rokem
slyšeli zprávy z Číny
nebo Itálie ohledně
pandemie koronaviru,
málokdo z nás věřil,
že se nás to bude týkat
také. Jaro 2020 jsme přečkali a všichni jsme
se snažili pomoci potřebným. Léto a začátek
podzimu slibovaly návrat k normálu a většina
z nás polevila v ochraně sebe samých i svých
blízkých. Koncem podzimu a začátkem zimy
se začala pandemická situace zhoršovat
a po roce od začátku epidemie jsme se dostali
do situace, kterou nikdo z nás nečekal. Zažíváme nouzový stav a uzavření našeho okresu a okresu Cheb a dostávají se k nám velmi
smutné zprávy z nemocnic z našeho kraje
týkající se nedostatku lůžek. Jaro snad zase
bude znamenat úlevu a situace se pomalu navrátí do normálu, ale nelze spoléhat jen na nařízení a příkazy. Záleží na každém z nás, kdy
a v jaké míře dojde ke zlepšení situace.
Jednou z nejvíce postižených skupin jsou
bohužel školou povinné děti, které se během

posledních dvanácti měsíců ve škole pořádně
ani neohřály. Doufám, že je brzy čeká návrat
do normálního režimu ve školních lavicích.
Když vše půjde tak, jak má, nejpozději v září
tohoto roku je budou čekat ve škole i v mateřské školce velké novinky. V lednu jsem podepsal smlouvu s dodavateli stavebních prací
jak na venkovní environmentální učebnu, tak
na stavební úpravy uvnitř naší školy. Na vybudování environmentální zahrady u ZŠ v ulici
T. G. Masaryka nám již byla dotace ve výši
téměř půl milionu korun přidělena a dle posledních informací jsme také dostali dotaci
ve výši 5,4 milionu korun na vnitřní úpravy,
které kromě vybudování přírodovědné učebny zahrnují také zřízení výtahu. Na jaře by
mělo dojít k výstavbě nového dětského hřiště
u mateřské školy ve Sportovní ulici, které také
bude z 90 % hrazeno z dotačních prostředků.
Děti jsou naše budoucnost a o to více je nyní
potřeba investovat do jejich rozvoje a vzdělávání. Mám velkou radost, že se nám to společnými silami daří, a v budoucnu tomu zcela
jistě nebude jinak.
Ing. Mgr. Petr Adamec
starosta města Loket

Nový územní
plán města
Lokte veřejně
projednán
D

ne 26. 1. 2021 se konalo veřejné projednání nového územního plánu města Lokte, kterého se zúčastnili jak zástupci
dotčených orgánů, tak hlavně obyvatelé
města, kterých se změna územního plánu
může dotknout. Tvorba územního plánu,
který připravuje Ing. Arch. Ivan Kaplan,
probíhá již více než dva roky a pomalu
a jistě se blíží ke zdárnému konci. Nový
územní plán by neměl znamenat radikální změnu oproti územnímu plánu stávajícímu, ale přesto obsahuje některé změny, které mohou rozvoj města i vlastníky
ovlivnit. Na základě veřejného projednání
mohli ti, kterých se změny týkají, nebo
naopak chtějí, aby došlo ke změně využití
jejich pozemků, předložit své připomínky na odbor výstavby, který nový územní
plán připravuje. Elektronickou podobu
včetně výkresové části naleznete na webu
městského úřadu na záložce Územní plán.

Sbírka pro Rudolfa Hejnu
R

udolf Hejna zakládal futsalové Termity Loket, za které dlouhé roky aktivně hrál, organizoval nohejbalové turnaje,
zábavné akce a měl řadu dalších aktivit
přínosných pro společnost. Loni v listopadu se mu ale změnil život. Večer šel spát
a druhý den se probudil ochrnutý na půl
těla. „Štěstím v neštěstí bylo to, že byl včas
transportován do brněnské fakultní nemocnice U svaté Anny, kde se mu dostalo
vysoce odborné péče a kde mu včasnou
traniektomií zachránili život. Život, který
je však od té doby naprosto odlišný od normálního a velice náročný,“ uvedl jeho bratr
Radek Hejna.
Cévní mozkovou příhodou se vše změnilo.
Život vede na invalidním vozíku a usilovnou rehabilitací se snaží zmírnit následky
postižení. V současnosti má úplně ochrnutou levou ruku a pravou nohou může hýbat
velice omezeně. Učí se žít nový život. Samostatně existovat nemůže, je odkázán na pomoc a péči svého okolí.

V současnosti má již přiznaný invalidní důchod a příspěvek na péči, což stačí na základní potřeby a přežití, ale nelze z těchto
prostředků realizovat spoustu úprav, přání
a věcí nezbytných k životu. Rodina každý
den řeší především mobilitu a cestování
k lékaři, na vyjížďky a vůbec přesun z bytu
v prvním patře do vnějšího světa.

na facebookový profil https://www.facebook.com/KVfotbal/.

Peníze, které dostal Ruda z pojistek, již dávno padly na úpravy bytu pro bezbariérové
bydlení a finanční rezervy již také docházejí. „Touto cestou tedy hledáme, sháníme
a poptáváme alternativní možnosti přispění
na zlepšení Rudovy nelehké životní situace.
Například sbírky, sponzoring, dar, prostě
cokoliv, co by bratrovi pomohlo. Vše samozřejmě řádně zúčtované a smysluplně využité. Za jakoukoliv případnou pomoc budeme
vděční,“ uzavřel Radek Hejna.
Pokud by chtěl kdokoliv Rudolfu Hejnovi pomoci a přispět na zlepšení životních
podmínek, může napsat osobní zprávu

/ Foto: Zakladatel loketských termitů Rudolf
Hejna Autor: Jakub Neudert
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Jak si vypůjčit
e-knihy v Městské
knihovně Loket
POSTUP REGISTRACE A STAŽENÍ
APLIKACE:
1. Zaregistrujte se v knihovně.
2. Zaregistrujte se na stránkách https://
www.palmknihy.cz/reading.cz
(se stejnou e-mailovou adresou, která
je uvedena ve vašem čtenářském kontě v Městské knihovně Loket). Případně oznamte jinou e-mailovou adresu
knihovně.
3. Stáhněte si aplikaci eReading do čtecího zařízení. Ta je k dispozici zdarma na
Google Play pro Android nebo přes App
store pro iOS. Po vyplnění přihlašovacích údajů v aplikaci je vše připraveno
na první e-výpůjčku.
4. Pokud nemáte ani jedno vlastní zařízení
(Android nebo IOS), můžete si vypůjčit
v knihovně čtečku knih (na 21 dní, záloha 1000 Kč).
JAK SI VYPŮJČIT E-KNIHU:
1. Přihlaste se na uživatelské konto online
katalogu knihovny katalog.mkloket.cz
(vpravo nahoře).
2. V nabídce Procházet podle média
zvolte odkaz Elektronická kniha.
3. Vyberte si požadovaný žánr a titul.
4. Vaše výpůjčka bude zaznamenána
a přiřazena k účtu s vámi uvedenou
e-mailovou adresou, po synchronizaci bude dostupná přímo ve vaší čtečce
nebo aplikaci.
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Provoz Městské knihovny
Loket za nouzového stavu
K

aždý pracovní den mezi 8:00 a 15:00
jsme vám v knihovně k dispozici pro bezkontaktní vracení a půjčování knih a kopírování dokumentů. Zvoňte, prosím, na zvonek
označený knihovna (vlevo na rámu vstupních dveří), postaráme se o vás. Lze také
stejně jako dosud objednávat závoz knih přímo k vám domů na e-mailu knihovna@
mkloket.cz, telefonním čísle 352 684 229
nebo na facebookové stránce knihovny. Dle

domluvy k vám přijedeme a bezkontaktní formou předáme knihy. 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 pět měsíčně) podle návodu uvedeného zde na stránce v levém sloupci
nebo na adrese mkloket.cz/e-knihy.

Džínová výzva městské knihovny

S

taré džíny dosloužily? Nevyhazujte je.
Severočeský umělecký knihař František Josef Koudelka váže své kouzelné
knihy do džínoviny, manšestru, kůže nebo
maskovacího plátna a zdobí je mimo jiné
obrázky a motivy z exotických krabiček
od cigaret. Máte-li staré džíny, manšestrovinu, roztrhané kožené oblečení nebo
maskáče, přineste je do Městské knihovny

Loket. Právě jste típli poslední cigaretu
z Tanzánie? Nevyhazujte krabičku, přijďte s ní k nám. Pokud se nemůžete stavit
osobně, zavolejte nám na číslo 352 684
229 (všední dny mezi 8:00 a 15:00), rádi
k vám přijedeme. Výtěžek sbírky předá
knihovna panu Koudelkovi, který tak bude
mít materiál na další ze svých nádherných
vydání.

JAK OTEVŘÍT E-KNIHU:
1. Po instalaci a spuštění aplikace eRea
ding se zobrazí obsah s Místními knihami, který bude zpočátku prázdný.
2. V horním menu zvolte “ONLINE” /
„ONLINE KNIHOVNA” a vyplňte vaše
přihlašovací údaje, které jste uvedli při
registraci do portálu www.ereading.
cz. Pouze v tomto kroku musíte být připojeni na internet. Klikněte na tlačítko
Aktualizovat a zobrazí se vám obsah
vaší Online knihovny.
3. Stahujete kliknutím na obálku e-knihy.
V případě problému pište na mailovou
adresu knihovna@mkloket.cz, volejte (všední dny 8:00 – 15:00) na tel. 352
684 229 nebo pište do zpráv na Facebook
knihovny.
Přejeme příjemnou zábavu!

/ Foto: Mladá čtenářka Stella Winterová drží v ruce výsledek práce knihaře Františka Josefa
Koudelky á Autor: Vladimír Kalný
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Exponát měsíce března 2021 ze sbírek hradu Loket
DŽBÁNEK, KAHÁNKOVÝ SVÍCEN, TALÍŘ,
LŽÍCE, SOUBOR DĚTSKÉHO NÁDOBÍČKA
(CÍN) A ODLÉVACÍ FORMA (LITINA)
V roce 1991 jsme s přáteli sedávali v dnes
již dávno neexistujícím Pivním baru
ve Sportovní ulici, to už je dnes také historie, vedli jsme takové ty hospodské řeči
a při tom se ochlazovali oblíbeným hořkým
zrzavým mokem. Sem tam si přisedl někdo
známý, nebo naopak kdosi z nových obyvatel sídliště, jež se v té době kvapem zabydlovalo. Uvědomil jsem si, že mnoho z těchto lidí spojoval jeden společný jmenovatel,
a to zaměstnání. Asi si říkáte, jaký to má
vztah k Lokti a exponátu měsíce že? Letmé
nahlédnutí do depozitáře mi vše spojilo.
Jeden z největších materiálových souborů
čítající několik stovek položek je totiž vyroben z cínu. Na těžbě cíno-wolframových
rud v nedalekém Horním Slavkově a Krásně bylo mnoho z těchto lidí zaměstnáno,
a právě v roce 1991 došlo v této souvislosti k zásadní události. Po stovkách let byla
v tomto revíru ukončena těžební činnost,
což je událost, kterou si právě v letošním
roce připomínáme třicátým výročím.

předmětů sakrálních (různé druhy krucifixů, kostelních lamp, svícnů a kropenek),
tak předmětů profánního charakteru určených k obvyklému dennímu použití, jako
je běžné domácí nádobí. Nicméně zastoupeny jsou i předměty typu uměleckého,
hygienického a zdravotního charakteru
(například dekorativní vázy, tácy, lavaba,
mýdlenky, ale třeba i klystýry). Rozmanitost tohoto souboru a příležitost si ho připomenout jako celek, je důvod, proč jsem
pro tentokráte zvolil ne jeden, ale rovnou
malý soubor předmětů.

/ Foto: Sada cínového nádobí Zdroj: hrad
Loket

Jen ve zkratce zmiňme takřka tisíciletou
historii dobývání v jednom z nejstarších
rudných revírů Evropy.
Již po polovině 11. století se datuje těžba
rýžováním na druhotných ložiscích. O sto
let později archeologické nálezy dokazují výskyt materiálu z primárního ložiska
v hlubších partiích Huberova pně (před
vytěžením největší ložisko v revíru). Rozsáhlost těžby stříbra a cínu vedou k prudké
demografické expanzi původně hornických
osad Horního Slavkova a Krásna a jejich
povýšení na města v roce 1355 a 1356. Polovina 16. století je obdobím největšího
rozmachu těžby, rozsáhlý důlní systém si
vyžádá ražení odvodňovacích štol, z nichž
nejdelší štola Kašpara Pluha dosahuje
délky 8 km. Přelom 16. a 17. století je již
ve znamení stagnace zaviněné vyčerpáním
nejbohatších partií ložiska. Tento stav pokračuje až do čtyřicátých let 19. století,
kdy už se těží jen na několika menších ložiscích. Nešťastné události obou světových
válek spojených se vzrůstající poptávkou
po strategických surovinách iniciují nové
průzkumné práce. K nové velkorysé otvírce však dochází až v roce 1955 a poté 1968.
Státem subvencovaná těžba pokračuje až
do roku 1990, kdy po změně politického klimatu neudržitelnost těžby v nových
ekonomických podmínkách doly definitiv-

/ Foto: Cínová holba s figurkou permoníka
Zdroj: hrad Loket
ně zavírá. Poslední vytěžený vozík opouští
dílo v roce 1991. Symbolické vhození věnce
s hornickou stuhou do jámy Huber v roce
1995 je definitivní tečkou.
Stříbro chudých, jak bývají často předměty
z cínu označovány, je, jak jsem již na začátku poznamenal, hojně v Loketských
sbírkách zastoupeno, a to jak ve formě

V popředí napravo vidíme běžnou hladkou
polévkovou lžíci pro lepší představu doplněnou o půlenou litinovou licí formu, také
zvanou kadlub, což nám ilustruje, že těžbu
suroviny následovalo i zpracování v místě
na cílový produkt cínaři především z Horního Slavkova, Krásna, ale i z Karlových
Varů. Při své práci mysleli i na děti, jak nám
dokazuje fragment dětského cínového nádobíčka z poloviny 19. století, který je hned
vedle. Talíř nad ním pocházející z počátku
19. století je naspodu značen karlovarským
cínařem Kasparem Martonem. Z lícové
strany je dekorován rytím v podobě selky
v kroji stojící před typickou selskou skříní
z oblasti Chebska. Zcela vzadu je vcelku
netypický olejový kahánkový svícen z poloviny 19. století stojící na kruhové podstavě se štíhlou válcovou nožkou s ouškem.
V horní části se nachází lodičkovitá miska
pro knot a nad ní skleněná foukaná baňka
uchycená manžetkou. Na druhém obrázku
je menší holba-džbánek, rovněž z poloviny
19. století, o celkové výšce 16 cm, hladkého,
soudkovitého tvaru s vypouklým uchem
páskovitého profilu, které je pantem spojeno s víčkem, jež je navrchu zcela v duchu
hornické symboliky dekorováno figurkou
permoníka s otevřeným pivním džbánkem.
To byla jen letmá vzpomínka na těžkou
a nebezpečnou práci horníků. Na to, co
díky nim vzniklo, zachovalo se pro budoucnost, zásadním způsobem ovlivnilo region
a letos se nám připomnělo trochu pozapomenutým výročím. Cín v průběhu 19. století vystřídala neméně slavná produkce porcelánu, ale to již bude pro zcela jiný článek.
Už nezbývá, než dodat ZDAŘ BŮH!
Údaje petrografického charakteru byly
čerpány z publikace Pavla Berana-Nerosty cíno – wolframových ložisek Slavkovského lesa.
J. Hejda, správce depozitáře
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„Budou mi scházet žerty hradních kolegů“
D

louhé roky jste Mgr. Naděždu Koláříkovou mohli vídat na loketském hradě. Byla jeho nedílnou součástí. Prováděla
české i zahraniční turisty, starala se o administrativu i nezbytné suvenýry, které
dělají radost návštěvníkům. Všechno ale
jednou končí a tato (bezesporu) nepostradatelná dáma se vydala na zasloužený odpočinek. A mě zajímalo, jak hlubokou stopu v ní roky spojené s hradem zanechaly.
Po dlouhé době opouštíte jako za
městnankyně hradní prostory. Jak
veliká změna to pro vás je?
Za svůj profesní život jsem pracovala téměř jednačtyřicet let, takže mých posledních sedm let na hradě Loket jako vedoucí
průvodců bych nazvala třešinkou na dortu.
Změnu, nástup do důchodu, jsem mohla udělat už předloni, ale nějak jsem se
od toho našeho krásného hradu nemohla
odtrhnout (úsměv). Teď jsem nastoupila
další etapu a přijala jsem novou roli – stala
jsem se babičkou. To je asi to nejhezčí, co
mne mohlo potkat.
Bylo vaším snem pracovat na hradě,
nebo jste se tam ocitla nějakou náho
dou?
Už kolem roku 1993 mne oslovil tehdejší
ředitel Hradu Loket, pan Václav Lojín, zda
bych nechtěla nastoupit jako zaměstnankyně do nově vzniklé společnosti, ale já
jsem tehdy byla vášnivě zamilovaná do loketské střední školy a své studenty jsem
nechtěla za nic na světě opustit. Ale časy
se mění a my se měníme v nich, když tedy
v roce 2013 přišla nabídka účasti v konkurzu na vedoucí průvodců loketského hradu,
zachtělo se mi změny. A dobře jsem udělala. Těch sedm let v báječném kolektivu
bylo jako sen, byla to senzační zkušenost,
za kterou všem pracovitým a milým lidem
na hradě moc děkuju.
Dokázala byste si představit práci
na jiném hradě, nebo bylo tohle pou
to až příliš silné?
Ono se určitě všude najde spousta zajímavostí, ale tady se cítím asi nejlíp. Hodně
ráda jsem cestovala. Vnímám toulky naší
vlastí stejně jako Jaroslav Seifert v básni
Hora Říp – jiskřily dálky nad hlavami jak
bledě modré drahokamy – ale když už se
člověk vrací z cesty a v tom dolíčku se zvedá věž hradu Loket, je to ten nejhezčí pohled. Provázení turistů jsem si zkusila i jinde a jinak, ale to bylo zkrátka jiné. Loket je
zkrátka Loket.

hle mohli udělat jinak a popsat lépe, nebo
že tohle by u nás bylo taky dobré… Spíš si
ale často pro sebe říkám, že naši průvodci
i většina brigádníků jsou výborní profíci,
když slyším někdy některé nezvládnuté výklady. V Praze na lodičkách pod Karlovým
mostem jsem jednou dokonce studentskou
průvodkyni opravovala, ale stranou, abych
se jí nedotkla (úsměv).

/ Foto: Bývalá průvodkyně Mgr. Naděžda
Koláříková Autor: Naděžda Koláříková
Když to trochu odlehčím – nikdo po
volanější asi nemůže potvrdit nebo
vyvrátit, jak to je na hradě se straše
ním. Máte nějaký děsivý zážitek?
Na hradě Loket jsem především vyřizovala
administrativní záležitosti, ale také jsem
provázela turisty, i ty německy nebo rusky
mluvící. A občas jsem prováděla tzv. noční
prohlídky pro předem objednané skupiny.
A jednou, bylo už šero, krásný letní podvečer bez závanu větříku a já jsem vyprávěla
o Jiřím Popelu z Lobkovic. Trošku jsem ho
pomluvila a najednou – prásk! V tom bezvětří se samy zabouchly otevřené dveře.
Raději jsem v tom svém projevu změnila
téma (úsměv). Ale jinak ty kamenné hradní
zdi spíš člověka, když tam nehlučí zrovna
dav, nutí k zamyšlení a někdy i nostalgii.
Co se týče strašení – něco mezi nebem zemí
tam jistě bude… Skoro každý z průvodců
má takový podobný příběh k vyprávění. Ale
duchové na hradě Loket jsou přívětiví.
Projevuje se u vás při návštěvě cizího
hradu profesní deformace? „Kecáte“
průvodcům do prohlídek?
Profesní deformace se projevuje u každého.
Kdo to nepřizná, nemluví pravdu. U mě je
spíš učitelská deformace, nesnáším gramatické chyby druhých ve všech třech jazycích
(úsměv). Když udělám chybu sama, chytám
se za hlavu. Na jiných hradech srovnávám
ceny vstupného a suvenýrů, říkám si, že to-

Kdybyste si mohla z hradu na památ
ku cokoli odnést, co by to bylo a proč?
Nic bych neodnášela! Spíše bych byla
pro, aby si Lokeťané vzali příklad ze svých
předků, kteří muzeum založili a věnovali svoje vlastní věci do vznikajících hradních sbírek. Tím udělali pro nás, potomky,
ohromnou věc. Vidíme, jak žili – díky jejich
truhlicím, obrazům, nábytku a porcelánu.
Vlastně jsem ale jednou i v dnešní době
byla svědkem, že bývalá Lokeťačka, starší
dáma, darovala hradu své kousky porcelánu. Já jsem si odnesla vzpomínku na sedm
krásných let na hradě Loket.
Je naopak něco, co vás při návště
vách jiných hradů uchvátilo natolik,
že byste to chtěla „ukrást“ na loket
ský hrad?
Ne všechno, co se mi kde líbilo, by se na loketský hrad hodilo. Třeba čapka Vladimíra
Monomacha v Moskvě nebo minerály básníka Goethe ve Výmaru. Ale na Karlštejně
jsem viděla kdysi postel Karla IV. z Lokte –
a tu jsem chtěla moc odnést k nám na hrad
(úsměv). Taky v Laufu an der Pegnitz se
mi líbily ve zdech historické, jako fresky
malované erby českých a moravských panovníků v hrádku Karla IV., který je Lokti
mimochodem docela podobný. Ale nechme
jim je tam, alespoň si k nim můžeme zajet
na výlet.
Je něco, co vám po téhle životní eta
pě vůbec nebude chybět, nebo to byla
práce snů?
Spíš je otázka, co mi scházet bude. Letní
shon, fofr v době trhů a žertování kolegů,
ale určitě je budu navštěvovat a podporovat alespoň zmrzlinou v létě, abych jim
osladila to, že někdy musí ukáznit některé
z návštěvníků (úsměv).
Kdyby se vás člověk nepolíbený hra
dy zeptal, proč navštívit právě Loket,
co byste mu řekla?
Hrad Loket je unikátní také tím, že je plochou zastavěnosti největším zachovalým
goticko-románským hradem ve střední
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Evropě. Je to pevnost, která přežila mnohá obléhání, války a bitvy, prožila dramata, o kterých se nám ani nezdá. A přesto
tu na člověka působí příjemná atmosféra.
Každé zlo se nakonec vždycky v dobro obrátilo. I tato dnešní smutná doba nemoci se
v dobro obrátí. A ve zdech hradu Loket je
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pozitivní náboj a občas je třeba tu klidnou
atmosféru trochu načerpat do sebe.
Plánujete zůstat nějakým způsobem
s hradem ve spojení?
Já jsem pořád ve spojení s hradem – každý den ho obdivuju, ten pohled se neomrzí.

A pomohu hradníkům, bude-li třeba a budu-li schopna, a ráda (úsměv). Každopádně přeji sobě, hradu Loket i Lokeťanům, ať
se nám všem společně hodně dobře daří!

rozhovor vedl A. Mazáč

ZŠ LOKET – Ohlédnutí za 1. pololetím
M

áme za sebou první polovinu školního roku – netradiční a náročnou.
Výuka probíhala většinou distanční formou, což vyžadovalo od dětí větší míru
samostatnosti, od rodičů velkou míru
pomoci a spolupráce a od pedagogů velké pracovní nasazení a učení se novým
věcem. Společně jsme však vše zvládli
a jsme plni očekávání, co nám přinese
další období.
Jsme rádi, že žáci 1. a 2. ročníků mohli
od listopadu usednout znovu do lavic
a absolvují výuku prezenčně. Děti z vyšších ročníků se setkávají se svými spolužáky a učiteli každý den prostřednictvím
videokonferencí podle daného rozvrhu –
společně se učí, komunikují a prezentují
své znalosti a dovednosti.
Také MŠMT přizpůsobilo konání předmětových soutěží současné situaci. Před-

mětové soutěže se letos konají on-line.
V lednu proběhlo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Štěpánka Šu
strová obsadila 3. místo a postupuje
do krajského kola, Tereza Forejtková
vybojovala 4. místo. Gratulujeme postupujícím a děkujeme všem žákům, kteří se
zúčastnili školního kola.
V lednu se konalo také školní kolo Zeměpisné olympiády a naši školu budou
v okresním kole této soutěže reprezentovat Timea Ellen Uhrová, Filip Bláha,
Ondřej Dedek, Jakub Husák a Anna
Sobotová. Držíme palce!
Soutěžícím přejeme hodně úspěchů,
všechny naše žáky chválíme za aktivní
a zodpovědný přístup k výuce a rodičům
děkujeme za součinnost a za práci s dětmi v nelehkých podmínkách.
ZŠ Loket

/ Foto: Loketští prvňáčci schovaní za rouškami Zdroj: ZŠ Loket

/ Foto: Druháci loketské ZŠ během hodiny
Zdroj: ZŠ Loket

Srdíčková výzva oslovila mnoho zájemců
V

únoru 2021 byla v souvislosti s blížícím se svátkem sv. Valentýna vyhlášena v ZUŠ „Srdíčková výzva 2021“.
Vůbec jsme si nedokázali představit, jak
velký ohlas bude mít. V Pluhově domě se
objevila srdíčka z Krásna, Horního Slavkova i Lokte, jedno hezčí než druhé. Moc
děkujeme všem účastníkům a učitelkám
ze základních i mateřských škol za zapojení dětí.
Distanční výuka ZUŠ pokračovala i v měsíci únoru 2021 – výstupem byla prezentace žáků výtvarného oboru v Horním
Slavkově nebo další z interních koncertů
ZUŠ. Společně také připravujeme on-line
koncert učitelů, který proběhne 25. března
2021, a on-line třídní přehrávky jednotlivých tříd hudebního oboru ZUŠ (o termínech budete informováni na webových
stránkách ZUŠ). V rámci distanční výuky
vznikne také promo video Základní umělecké školy, které bude zcela novým propagačním materiálem.

Snažíme se také zkvalitnit zázemí pro žáky –
ve výtvarném oboru přibyly nové židle, válcovací lavice na keramickou hlínu a hrnčířský
kruh, v budoucím ateliéru v loketské Dvoraně se objeví zcela nové art výtvarné polohovací stoly. Žáci výtvarného oboru v Horním
Slavkově se v rámci distanční výuky seznámili s tvorbou Leonarda da Vinci, Františka
Kupky, ale i současných umělců jako je David Böhm, Jiří Franta nebo mladého umělce
Kryštofa Strejce. Také se podívali na on-line
virtuální výstavu a následně zpracovávali témata, která se k dílům vztahují.

momentálně se zabývají základy storytellingu
a začínají s tzv. moderátorským desaterem.
Žákyně tanečního oboru se v současné době
věnují nácviku choreografie valčíku, děvčata si
připravují svá dua, každé jiného žánru. Mladší
děti nacvičují choreografii „Aničky“ a začínají
nacvičovat zbrusu novou choreografii „Pětatřicet kakaí“ – vše směřuje k výsledku v podobě
on-line koncertu nebo venkovního vystoupení, jakmile to bude možné. Pro žáky ZUŠ také
připravujeme příměstské tábory na období
léta – o termínech a možnosti přihlášení budete informováni.

Ani loketští výtvarníci to nevzdali a tvoří
ve svých domácích podmínkách. Nyní se zabývají projekty, které se váží k výročí narození
slavných osobností – malíře Jana Zrzavého
a spisovatele Karla Čapka. Jejich díla jsou pro
žáky bohatým inspiračním zdrojem. V literárně dramatickém oboru nejmenší žáci natáčeli
filmy na dálku, vyráběli a hráli stínová divadla, což bylo zábavné a také velmi náročné.
Starší žáci pravidelně pracují přes MS teams,

Zkrátka i když žijeme on-line, tak fungujeme, od února u nás studují i zcela noví žáci,
kteří se přihlásili k distanční výuce. V březnu pro vás chystáme on-line koncert učitelů
z koncertního sálu Pluhova domu, na který se již teď moc těšíme. A jakmile to bude
možné, začneme probouzet umění v ulicích
měst, abychom vám byli nablízku.
Bc. Jan Zapf dipl.um. ředitel ZUŠ
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Jak se Vám dnes žije v Lokti? Jaký by měl být Loket podle
Vás představ? Výsledky podzimní ankety jsou zde!
Jak asi víte, na podzim město Loket uspořádalo anonymní anketu mezi vámi, občany města, o tom, jak jste spokojeni s životem v Lokti, co byste rádi
změnili a jak si představuje jeho další rozvoj. Názory občanů by měly být pro vedení města inspirací, na co se zaměřit, co vylepšit a jakým směrem dále
pokračovat, aby se nám v našem krásném městě společně příjemně žilo. Děkujeme všem, kteří anketu vyplnili a přispěli svými nápady. Také děkujeme agentuře ABRI za spolupráci při zpracování celého dotazníku. Podrobné výsledky ankety (rozsah 40 stran) ve formátu PDF najdete k nahlédnutí
na stránkách města. Jakmile to epidemiologická opatření dovolí, měla by proběhnout veřejná diskuze s občany o výsledcích ankety.
Anketa byla k dispozici v papírové i elektronické formě a vyplnilo ji celkem 217 občanů, z toho 57 % žen a 43 % mužů. Nejvíce se zapojili lidé
ve středním věku, tedy kategorie 31 – 45 let a 46 – 60 let. Nemalé množství odpovědí však přišlo také od seniorů a respondentů mladších 30 let. Anketu také většinově (68 %) vyplnili lidé, kteří v Lokti žijí 16 a více let, případně od narození. Co se týče místa bydliště, nejvíce odpovídajících (43 %) respondentů žije na sídlištích ve Sportovní a Mírové. Na náměstí, přilehlých ulicích a v ulici Zahradní bydlí 26 % odpovídajících. Z ostatních částí města,
včetně Údolí, Nadlesí a Dvorů, jich pochází 31 %. Co se týče složení domácností, anketu vyplnili většinově (55 %) členové rodin s dětmi, 32 % z vás žije
v manželství nebo partnerství a 10 % žije v jednočlenné domácnosti. Tyto údaje byly anonymní a slouží jen k lepšímu pochopení toho, z jakých skupin
lidé většinově odpovídali.
A konečně bychom rádi představili konkrétní výsledky ankety. Mohli jste vyplnit více odpovědí z nabízených možnosti, tudíž součet odpovědí není
100 %. Procenta jsou pro přehlednost zaokrouhlena na jednotky. Také jste mohli napsat svou textovou vlastní odpověď, což velká část z vás udělala
a my to oceňujeme, protože odpovědi byly často velmi výstižné a inspirativní.
KVALITA ŽIVOTA
Jaké jsou dle Vás největší přednosti
Lokte?
Jednoznačně nejvíce z vás odpovědělo, že okolní příroda (90 %). Na 2. místě si ceníte charakteru menšího města (69 %) a na 3. místě oceňujete výhodnou polohu a turistickou atraktivitu
(53 %). Dále oceňujete např. možnost sportovního a kulturního vyžití (24 %), dopravní dostupnost (17 %) či kvalitu bydlení (15 %). V písemných odpovědích jste zmínili např. genius
loci či zlepšující se mezilidské vztahy.
Jaké jsou naopak nejzávažnější nedo
statky Lokte?
Nejvíce problematický se jeví nedostatek parkovacích ploch (48 %). Na 2. místě pociťujete
nedostatečnou síť obchodů a služeb (44 %).
A na 3. místě je zde dle vás málo pracovních
příležitostí (40 %). Dále zde pociťujete absenci
městské policie (22 %), dalším nedostatkem je
kvalita či nepřítomnost chodníků (20 %) a problémové jsou zde i mezilidské vztahy a nálada
ve společnosti (19 %). V písemných odpovědích
nejčastěji zmiňujete chybějící kanalizaci a plyn
v některých částech města či dopravní situaci.
Dále zde byl dotaz na chybějící spoje veřejné
dopravy, zde je nejčastěji zmiňován nedostatek spojů do Karlových Varů, Chodova, málo
víkendových spojů či chybějící přímé spojení
na Plzeň či Prahu.
Kdyby k Vám přijela návštěva, která
v Lokti je poprvé, co byste jí v Lokti uká
zal/a, kam byste ji vzal/a?
Zde jste zadávali přímo textové odpovědi.
Jednoznačně vyhrály hlavní místní turistické
cíle, tedy hrad, náměstí, historické centrum

s hradbami, amfiteátr, okolní příroda, vyhlídky, Svatošské skály, mnoho z vás také zmínilo
místní kavárny a hospůdky.
VOLNÝ ČAS, KULTURA A SPORT, SOCIÁLNÍ
A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY, ŠKOLSTVÍ
Co ve městě postrádáte pro lepší spole
čenské a kulturní vyžití?
Je zajímavé, že nejvíce z vás si myslí, že společenských akcí je zde dostatek (47 %). Na 2. místě se umístily farmářské trhy (38 %). Z dalších
odpovědí je srovnatelný nedostatek koncertů,
málo akcí pro mladé (oboje 8 %) či akcí pro
rodiny s dětmi (6 %). Sešlo se zde také mnoho
písemných odpovědí. Z akcí pro rodiny s dětmi zde dle vás chybí kroužky pro děti či dětský
den. Senioři by uvítali více informací i společenských akcí k setkávání. Mladým (15 - 26)
chybí vlastní klubovna, diskotéka, skatepark či
vzdělávací kurzy a workshopy. Dále jste odpovídali, že by zde měla být větší žánrová rozmanitost koncertů, alternativnější a komornější
akce a také vám zde chybí více oper a muzikálů.
Je zde pociťována nepřítomnost kina, plesů,
divadelních představení, dále zde vidíte větší
prostor pro společné komunitní akce typu Masopust, pouť, apod.
Co ve městě postrádáte pro lepší spor
tovní, kulturní a rekreační vyžití?
Nejvíce zde dle vašeho názoru chybí kulturní
dům (31 %). Na 2. místě se poněkud překvapivě umístily stezky pro in-line bruslaře (24 %).
Na 3. místě zde nejvíce postrádáte více odpočinkových míst v parcích (23 %). Dále byste
uvítali modernizaci dětských hřišť či vybudování nových (20 %) a chybí vám zde také přednáškový a koncertní sál (14 %). Zajímavé je také,

že podle 17 % dotazovaných zde nic nechybí
a možnosti jsou dostatečné. Z písemných odpovědí jste nejčastěji zmiňovali chybějící posilovnu, workoutové hřiště, veřejně přístupné tenisové kurty a uvítali byste celkově více laviček.
Postrádáte ve městě nějakou zdravotní
či sociální službu?
Zde nejvíce z vás sdělilo, že to nedokáží posoudit (55 %). Na 2. místě zde postrádáte více zubních lékařů (17 %) a na 3. místě se umístilo chybějící sociálně právní poradenství (9 %). Dále
byla zmiňována potřeba návštěv lékařů v domácnosti (7 %) a terénních sociálních služeb (6
%). Písemné odpovědi opět opakovaly zejména
dlouhé objednací lhůty u zubních lékařů.
Postrádáte v našem městě nějaké jiné
služby nebo obchody, pokud ano, tak
jaké?
Většina z vás zde nějaké služby postrádá (52
%). Z písemných odpovědí jednoznačně nejčastěji zmiňujete potřebu kvalitního obchodu
s potravinami. Dále je častokrát zmiňováno
chybějící řeznictví a pekařství. Mnoho z vás by
také ocenilo obchod se zdravou výživou a lokálními produkty. Z dalších odpovědí se objevuje
např. papírnictví, knihkupectví, trafika či obchod s oblečením.
Jste spokojen/a s výchovou a vzdělává
ním dětí a mládeže v Lokti?
Zde z těch, kteří máte své děti v místní mateřské či základní škole, nejvíce lidí odpovědělo, že
jsou spokojeni (46 %). Částečně je spokojeno
14 % a nespokojeno je 11 %, zbylá část (29 %)
to nedokáže posoudit. A jaké byly nejčastější
písemné odpovědi? Základní škole nejčastěji vytýkáte nedostatečnou kvalitu učitelského
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sboru, nízkou úroveň 2. stupně a málo mimoškolních aktivit. Mateřským školám je vytýkáno málo akcí pro děti. Je však pravdou, že je
zde i mnoho pozitivních ohlasů.
ČISTOTA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Jste spokojen/a s údržbou veřejného
prostranství?
Z předložených odpovědí vyplývá, že 59 % dotazovaných je údržbou spokojeno (určitě ano
13 %, spíše ano 46 %). Nespokojeno s údržbou
je 38 % dotazovaných (spíše ne 28 %, určitě ne
10 %). Zbylá část (3 %) to nedokáže posoudit.
Jaké pociťujete problémy se stavem
a údržbou veřejných prostranství?
Nejvíce z vás vidí problém ve stavu chodníků
a vozovek (37 %). Na 2. místě se umístil nedostatek relaxačních míst, zejména laviček (27 %).
A na 3. místě je dle vašeho názoru nedostatečný svoz tříděného odpadu (26 %). Jako další
problémy vidíte úklid veřejných prostranství
(25 %), nedostatečnou údržbu zeleně (24 %)
a málo odpadkových košů (22 %). Z písemných
odpovědí se nejčastěji objevuje nepořádek kolem kontejnerů, špatný technický stav parkovacích ploch a množství psích exkrementů.
Jaké pociťujete největší hrozby pro ži
votní prostředí ve městě?
Jako nejpalčivější pro životní prostředí se jeví
doprava ve městě (42 %). Na 2. místě se umístily nepovolené skládky odpadů (38 %). A na 3.
místě vnímáte jako problém vytápění domů
tuhými palivy (28 %). Mezi dalšími odpověďmi
figuruje zejména hluk (17 %) a ohrožení zdrojů
pitné vody suchem (15 %). Z písemných odpovědí nejvíce zdůrazňujete množství projíždějících kamionů a zvýšenou prašnost. Jako hlavní
zdroje hluku jsou opět zmíněny kamionová
doprava, dále koncerty v amfiteátru a nedodržování nočního klidu.
BEZPEČNOST
Cítíte se v našem městě bezpečně? Proč
se necítíte bezpečně?
Většina z odpovídajících (71 %) se v našem městě cítí bezpečně, oproti 17 %, kteří se bezpečně
necítí. Zbylá část to nedokáže posoudit. Jednoznačně nejvíce vidíte nebezpečí ve zvýšeném
průjezdu nákladních automobilů (54 %), s čímž
souvisí i problémy s bezpečností dopravy, které
se umístily na 2. místě (32 %). Další problémy
vidíte v nevhodném chování mladistvých (29
%), nedostatečné činnosti Policie ČR (29 %) či
absenci městské policie (25 %). V písemných
odpovědích jste zmiňovali zejména problémy
s lidmi pod vlivem drog a alkoholu a celkově
s místní ubytovnou. Veřejné osvětlení byste doplnili v ulicích Revoluční, ČSA a v Sadu míru.
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Jakou část či konkrétní místo považuje
te v Lokti za nebezpečné?
Většina z odpovídajících se domnívá, že takové
místo ve městě není (69 %). Zbylá část v písemných odpovědích zmiňuje zejména tyto lokality: Revoluční, Údolí, Tovární, sídliště Sportovní
a Mírová.
Na děti a mládež působí řada negativ
ních vlivů. Které z nich vnímáte ve měs
tě za nejpalčivější?
Jako největší problém vnímáte vandalismus
(61 %). Na 2. místě se umístily nevhodně
a agresivně se chovající party v ulicích (36 %).
A na 3. místě vidíte problém v drogách (28 %).
Dále je dle vašeho názoru problém v benevolentním prodeji tabákových a alkoholických výrobků (17 %) a v šikaně (12 %). V písemné části
nejčastěji zmiňujete nevhodné chování mládeže v altánku ve Sportovní ulici.
DALŠÍ ROZVOJ MĚSTA
Jakým směrem by se měl rozvoj města
ubírat? Čím by se mělo v budoucnu stát?
Nejvíce jste odpovídali, že by Loket měl být
čistým městem s dostatkem zeleně a kvalitním
prostředím (69 %). Na 2. místě se umístila vize
klidného města s příjemným bydlením (60 %)
a na 3. místě byste chtěli bezpečné město (36
%). V písemných odpovědích je nejčastěji zdůrazněno, že by město mělo být především příjemné pro život svých obyvatel a neměl by se
podřizovat veškerý rozvoj turismu.
Zamyslete se nad budoucností Lokte
v příštích 15 letech a uveďte, jakých výhod
může město pro svůj další rozvoj využít?
Jednoznačně nejvíce vidíte potenciál v okolní přírodě (79 %). Na 2. místě má podle vás
Loket dobré podmínky pro kulturu (41 %).
Na 3. místě si ceníte kvalitního životního
prostředí (33 %). Mezi další možnosti pro
rozvoj řadíte využití potenciálu pro cestovní
ruch (32 %), dobré dopravní obslužnosti (26
%), dobrých podmínkách pro sport (24 %)
a ve vzdělanosti a přizpůsobivosti občanů
(22 %). V písemných odpovědích doporučujete zejména více využívat finance z Loketských městských lesů a dotací.
Mělo by město finančně podporovat
činnost spolků, sportu, kultury a zájmo
vých organizací?
Že by město mělo podporovat spolky stejně,
jako doposud, si myslí 45 % dotázaných. Více
příspěvků než doposud by si přálo 22 % dotázaných, jen 9 % se domnívá, že by se spolky
měly podporovat méně či vůbec. V další otázce
jste byli dotázáni, jakou jinou než finanční formou by spolky měly být podporovány. Povětšinou byste viděli prostor pro lepší propagaci,

poskytnutí prostor pro jejich fungování a dále
v propojení spolků do společných městských
komunitních akcí.
Mělo by město realizovat více dobrovol
ných akcí ve spolupráci s občany města?
Jste ochotni se účastnit dobrovolných
akcí, při kterých dochází k zvelebování
našeho města nebo se dobrovolně po
dílet na organizaci společenských a kul
turních akcí?
Většina z vás se domnívá, že by město mělo realizovat více akcí ve spolupráci s občany (59 %).
Výbornou zprávou je, že 42 % dotazovaných se
chce podílet na dobrovolných akcích, 25 % dokonce více než dosud.
INFORMOVANOST O DĚNÍ VE MĚSTĚ
Cítíte se být dostatečně informováni
o dění ve městě? Jaký typ informací po
strádáte? Co by mělo vedení města udě
lat pro zlepšení komunikace a informo
vání obyvatel?
Většina z dotazovaných se cítí dostatečně informována (61 %). Pokud něco postrádáte, tak jsou
to zejména informace o službách pro občany
(57 %) a dále informace o rozvoji města (49 %)
a práci zastupitelstva (35 %). Pro zlepšení informovanosti by mělo vedení města poskytovat
podrobnější informace v Loketských listech (35
%), na webu města (31 %) a na městském facebooku (23 %). Z písemných odpovědí je nejčastěji zmiňován nedostatek informací pro lidi bez
sociálních sítí a internetu, málo aktuálních dopravních informací a uvítali byste informační
SMS systém o aktuálních událostech či haváriích. Dále zmiňujete nápady na městský rozhlas
či dostupný plán rozvoje města.
Myslíte si, že by vedení města mělo
přizvat občany, když plánuje zásadní
rozhodnutí, změnu, úpravu či zlepšení
ve městě? Byl/a byste ochoten/a účast
nit se veřejné diskuse se zastupiteli měs
ta a dalšími občany o výsledcích tohoto
průzkumu a o dalším rozvoji města?
Na závěr je velmi pozitivní, že si 83 % dotazovaných myslí, že by vedení města mělo
přizvat občany k rozhodování. Krom toho
71 % dotazovaných je ochotno se osobně
zúčastnit veřejné diskuse se zastupiteli
a občany o výsledcích této ankety a dalším
rozvoji města. Aktivní město dělají hlavně
jeho aktivní občané!
Za město Loket shrnul výsledky ankety
radní Mgr. Vítězslav Adamec, DiS
Výsledky ankety v plném znění najdete
ve formátu PDF na webu města http://
loket.cz/aktuality/
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Zářivé protuberance blaha 3
P

ojďte se mnou. Bude to bolet.

Šploucháme se ve vaně a táta pokládá jednoduchou otázku: „La-5.“ Zavýsknu a chrlím:
„Dolnoplošník, jeden motor, dva kanony
skrz vrtuli, mohl nést 8 raket nebo 500 kg
bomb, maximální rychlost 650 km/h, dolet
750 km.“ Se vší svou desetiletou prohnaností kontruji: „He-111.“ Táta se zamyslí a říká:
„Dolnoplošník, dva motory, pětičlenná osádka, výzbroj různá podle bojišť, 2 tuny bomb,
rychlost 400 km/h, dolet 2800 km. Tyhle
zničily Coventry.“
Abyste pochopili, zkoušíme se navzájem
z letadel z druhé světové války. Oba nadšeně čteme časopis Letectví a kosmonautika,
zvláště rubriku Letadla 39-45. Táta ví, že právě hltám odvážná dobrodružství sovětského
pilota Ivana Nikitoviče Kožeduba, který létal na La-5 a pár těch He-111 sestřelil. Zatím
nezabředáváme do obskurních letadel typu
IAR-80 a tak nějak podvědomě víme, že se
debata stočí na Avii B-35, nejlepší stíhačku
v roce 1938, a jak by to dopadlo, kdybychom
místo Mnichova bojovali. Dnes už vím, že
pravděpodobně pro vás prázdnými stránkami, protože děda Kalný byl mobilizován
do první linie do Kašperských Hor, kde by
nejspíše zahynul. Oba držíme v ruce plastikový model letadla a nalétáváme na sebe. Já
mám polský PZL.23 Karaś, který se vyznačuje především tím, že je ze šesti kusů a sestavit by ho dokázala pravděpodobně i naše
maltézačka Kiki. I tak se na jedné straně boulí hroudou lepidla a křídla jdou trochu šejdrem. Táta drží Focke-Wulf Ta-152, precizně
sestavený, nastříkaný dobově odpovídajícími
barvami, dokonalý takovým způsobem, že
i konstruktér Kurt Tank by uznale pokýval
hlavou. Vlastně kvůli tomuhle modelu jsem
přestal lepit letadýlka, protože jsem zjistil, že
takhle dobře to prostě nedokážu. Cákáme se,
mezi námi plave modrý plastový delfín, pěna
je všude a pak táta řekne: „B-17.“

12. září 1944
Nad ztemnělými Karlovými Vary zni sirény
a lidé odcházejí do krytů. Nijak nespěchají,
poplachů už pár proběhlo a vždycky plané,
Karlovy Vary jsou lazaretní město a není
tu žádný strategický průmysl. Dnes se letí
na mosteckou vodárnu, 11 letadel B-17 se ale
odpojuje a míří na soutok Ohře a Teplé.
Důstojník James Audrey Cleary zaměří cíl.
Rád by se vrátil k Ethel Harrisonové (zatím ne Clearyové, ale to je jen otázka času)
a malé Delano. Neváhá ani vteřinu, tohle je
jeho práce. Uvolní shazovací mechanismus
a všech deset dvěstěpadesátiliberních (něco
přes 113 kg) bomb se vydá na cestu.
Nás zajímají dvě z nich. Pojďme se s nimi
proletět.
První bomba má šat z odstínu zeleně khaki
a na těle nápis FUCK HITLER. Druhá je stejná,
bez nápisu. Obě mají zpožďovací zápalnicový
mechanismus, zkráceně řečeno, když na něco
narazí, chvíli počkají a pak vybuchnou. Po uvolnění se lehce ve vzduchu zavrtí, ustálí a nekompromisně pokračují v letu na cíl. Vzduch okolo
nich hvízdá oním typickým na zemi hrůzu
vyvolávajícím zvukem. Pokud se to dá odhadnout, cítí se dobře. Obě dělají to, co mají. Obě
jsou dobře vyrobené. Neselžou.
První zasáhne dům na dnešní Banskobystrické, probourá se střechou, třemi poschodími
a vybuchne v lidmi napěchovaném sklepě.
Splní svůj účel, vykvete ve strašlivém květu
z kusů zdiva, hlíny, krve a částí těl. Druhá
srovná se zemí hotel Elite, tam je obětí méně,
protože kryt pro dům je jinde. I tak ale zahyne několik lidí, kteří poplach ignorovali a zůstali ve svých pokojích. Tlaková vlna a letící
trosky vyrazí zbylá okna v okruhu půl kilometru a bicykl jedné zaměstnankyně se najde
na stromě za řekou.

James Audrey Cleary s Delano Breckenridgeovou prý na sklonku života pana Clearyho navštívili Karlovy Vary. Oba prý plakali.
Tohle není ověřená informace.
Tohle se mi samozřejmě tenkrát v deseti
letech nevybavilo, až později, v novém miléniu. Bydlím v domě mezi oběma místy
zásahů a občas mívám živé sny. Tenkrát
ve vaně jsem odrecitoval technické údaje
B-17 (dolnoplošník, čtyři motory, desetičlenná osádka, třináct kulometů, až 8
tun bomb, rychlost 485 km/h, dolet podle
verze a zátěže), táta kontroval Valem (japonské torpédové bombardéry, které se
účastnily náletu na Pearl Harbor) a přesunuli jsme se do Pacifiku. Když jsem ve vaně
osaměl, vytáhl jsem z úkrytu za šamponem
zázračnou zbraň: obrovskou spojeneckou
injekční stříkačku (200 ml, palebná síla:
nezměrná). Sada nacistických plastových
kalíšků neměla šanci.
Když voda vystydla, odpustil jsem polovinu a zkusil přitočit teplou. Nezdařilo se,
v zápalu boje jsem zapomněl do lázeňského válce přiložit uhlí. Vylezl jsem z vany
a osušil se. Za pračkou ležela v košíku kočka s koťaty. Mláďata se občas na nejistých
packách vydala zkoumat svět kolem, ale
ne moc daleko, rychle se vracela do klubka sourozenců a do světa, který znají. Světa plného mléka a tepla. Kočka se na mne
dívala nezměrně hlubokýma očima matky.
Šel jsem si lehnout a číst. Dočítám Kožeduba a sahám po Pokryškinovi. Z blízké budoucnosti na mne mává Meresjev.
Proč vám tohle píšu?
Opravdu se musíte ptát?

Vladimír Kalný

Příměstské tábory na hradě Loket
V

loňském roce byl spuštěn zkušební
projekt příměstského tábora na hradě
Loket. Vzhledem k tomu, že tábor byl plně
obsazen a velmi pozitivně kvitován dětmi
i rodiči (děti zažily spousty zábavy a denně si odnesly nespočet nových dovedností,
znalostí a výrobků), bude se i v letošním
roce v trendu hradního příměstského tá-

bora pokračovat. Dobrou zprávou je, že
nabídka se rozšíří, a to díky spolupráci
s dalšími soukromými subjekty, které příměstské tábory na hradě budou pořádat.
Jsou připraveny dvě varianty táborů, přičemž jedna z nich podporuje rozvoj kreativního myšlení dětí a druhá pohybové,
chcete-li turistické, vyžití dětí v okolí. Spo-

lečné však pro obě varianty je, že hlavní roli
hraje hrad Loket, jeho historie a poznávání
jeho blízkého okolí. Pro více informací doporučujeme hlídat Facebook hradu a jeho
webové stránky www.hradloket.cz.
Mgr. Jana Těžká,
ředitelka HRADU LOKET, o.p.s.
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Loketská zákoutí
SOUTĚŽ AMATÉRSKÝCH FOTOGRAFŮ

L

oket je krásný a nesmírně fotogenický v každé roční době, ve dne i v noci.
Hrad, most, kostel, park, náměstí i podhradí,
panoramatické snímky města i jeho dominant z „Loketských vyhlídek“. Nezkrášlené
i v rozličných úpravách je hojně prezentují
profesionální i amatérští fotografové z Lokte
i okolí nejen na svých facebookových profilech, ale také ve fotograficky či turisticky
zaměřených skupinách a nezřídka získávají
zasloužená uznání a chválu.
Hledáček fotografů občas zaostří i na neobvyklé cíle. Detaily staveb, uličky, dvorky, lesní pěšinky, zákoutí, která zůstávají na první
pohled návštěvníků i obyvatel Lokte bez
povšimnutí, přestože v sobě ukrývají půvab
starých časů či nedávnou proměnu. A právě
tyto cíle budou v roce 2021 hlavním motivem soutěže amatérských fotografů.

•

•

•

Město Loket vyhlašuje fotografickou
soutěž pro amatérské fotografy –
Loketská zákoutí.
•
PŘEDMĚT ZÁJMU:
Zachyťte fotoaparátem neobvyklá místa
ve městě i okolní přírodě – detaily i větší
celky, stavby, odpočinková místa, zákoutí
uliček atd.

ní velikost 1 600×1 200 pixelů, maximální
velikost jednoho souboru 5 MB.
Fotografie přihlášené do soutěže nesmějí
obsahovat prvky z více fotografií (fotomontáž) a nesmějí pozměňovat skutečnost. Fotomontáže, koláže nebo jinak výrazně upravené fotografie budou ze soutěže vyřazeny.
Název vkládaného souboru musí obsahovat číslo měsíce (tj. od března = 3), stručný název fotografie a jméno autora. Vše je
prokládáno podtržítkem. Název souboru
bude mít podobu následujícího příkladu:
3_chajda v zahrádkářské kolonii_P.
Novák.jpg. Do e-mailové zprávy zašlete
také stručný popis fotografie – místo, kde
byla pořízena, datum, krátká anotace.
Doručené fotografie v daném měsíci (do 10.
dne) budou vystaveny vždy v 1 souboru
(albu) na oficiálních FB stránkách města
Loket společně s jejich popisem (ovšem zatím bez uvedení autora), kde může veřejnost
hlasovat o nejkrásnější foto měsíce formou
„Like“ u každé fotografie. Hlasování bude
probíhat vždy od 11. do 20. dne v měsíci.
Vítězná fotografie měsíce (tedy snímek
s nejvíce „To se mi líbí“) bude otištěna
v následujících Loketských listech společně
s popisem a jménem autora a bude zdobit
také úvodní stránku FB města. Pozor! Počítají se pouze "Like" pod fotkami na FB
města, nikoli u sdílených fotografií na jiných profilech!
V listopadu 2021 bude soutěž uzavřena a 9 vítězných fotografií postoupí

Termín konání soutěže:
Březen – listopad 2021

•

PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE:
• Soutěž je otevřená pro každého amatérského fotografa (člověk, který fotí pro radost a zájem, nikoli pro výdělek) ve věku
od 15 let.
• Soutěžící se může přihlásit do soutěže
opakovaně (tj. může zaslat celkem 9
fotografií (1 za každý soutěžní měsíc)
a získat tak body do celkového hodnocení, které proběhne v listopadu 2021.
Průběžné body získává každý soutěžící
za počet „To se mi líbí“, body se sčítají.
• Fotografie je možné vždy do 10. dne
v měsíci poslat na adresu fotosoutez
loket21@gmail.com buď přímo, nebo
na tuto adresu zaslat odkaz na „úložnu“,
kde si ji pořadatelé mohou stáhnout.
• Do soutěže budou přijaty pouze digitální
fotografie, které budou splňovat následující parametry: formát JPG, minimál-

/ Foto: Ilustrační foto k vyhlášení soutěže

•

•

•

•

do velkého finále, z něhož stejným
způsobem hlasování vzejde absolutní
vítěz, který získá hlavní cenu – dár
kový balíček v hodnotě 1000 Kč
a zveřejnění fotografie na titulní
straně Loketských listů. Celkové
výsledky soutěže budou zveřejněny
v lednových LL.
Účastník soutěže musí být autorem
přihlášené fotografie a musí vlastnit
na přihlášené dílo veškerá práva, která může poskytnout pořadateli soutěže (Město Loket) v případě výhry, a to
pro zveřejnění fotografií v Loketských
listech, FB města a pro případné další
uveřejnění (výstava, kalendář).
Účastníci a zejména vítězové soutěže
souhlasí s publikováním svých fotografií v tisku nebo v elektronické formě
nyní i v budoucnu bez omezení, a to nejen v Loketských listech, ale i v jiných
propagačních materiálech spojených
se soutěží nebo s Městem Loket, a dále
s použitím fotografií k nekomerčním propagačním účelům bez nároků
na honorář za autorská práva.
Všechny fotografie budou uveřejněny v galerii fotografií na webových
stránkách města Lokte.
Rádi bychom ze soutěžních fotografií (pokud jich budeme mít dostatek)
uspořádali také výstavu a z vítězných
fotografií připravili kalendář města
Lokte na rok 2022.
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Vzkaz obyvatelům Lokte od Rudolfa Hayo Pfohla,
potomka hudebního skladatele Ferdinanada Pfohla,
narozeného v našem městě

S

velkou účastí sledujeme s manželkou vývoj koronavirové pandemie
v České republice. Zvláště nás děsí, že
okres Sokolov – a tím i město Loket –
patří ke třem okresům, které jsou postiženy pandemií nejsilněji, a že čísla
o nemocných, také vzhledem k britské
mutaci, dále stoupají.
Všem obyvatelům vaší republiky přejeme,
aby nemocnice i vzhledem k vysokým číslům hospitalizovaných mohly přiměřeně
pracovat, ať vláda a místní samospráva
najdou brzy efektivní prostředky k zamezení šíření nemoci a přijmou taková odpovídající opatření, aby počty nemocných
a zemřelých brzy zase klesly.

S velkou starostí Vás jménem společnosti skladatelů Pfohla a Woyrsche zdraví
Ellen a Rudolf Hayo Pfohl
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