PROSINEC 2021

Vánoční svátky klepou na
loketskou bránu

/ Foto: Pohled, který se jen tak neokouká. Vítězná fotografie 9. kola soutěže Loketská zákoutí. Autor: Miroslav Vaculík, foceno 7. 1. 2018.
Vážení a milí spoluobčané,
neúprosný čas nás opět posunul před práh
adventního období, vánočních svátků
a oslav konce roku. Pro každého jiný pocit,
jiná představa, jiná forma a způsob, jakým
stráví toto období. Máme před sebou po
loňském roce další netradiční vánoční čas,
jelikož do něj zasahuje opět rychle se šířící
nákaza koronavirem. I když se pomalu učíme přizpůsobit se a sžít se s aktuální situací, přesto dnes již víme, že nebude možné
uspořádat pro vás všechny adventní kulturní akce, na které jste zvyklí z let minulých.
Více informací o tom, jaké tradiční adventní
akce ve městě jsme nuceni zrušit či omezit,
se dočtete na straně 3.

Jsem rád, že jsme mohli my i další organizátoři
ve městě v průběhu léta a podzimu uspořádat
spoustu kulturních akcí, které přilákaly nejen
místní, ale i přespolní návštěvníky, což se příznivě projevilo i na příjmech provozovatelů ubytovacích a pohostinských zařízení, a že to v našem městě oproti loňsku více žilo i mimo hlavní
turistickou sezónu. Já osobně pevně věřím, že
bude pro nás adventní období i s chystanými
opatřeními Vlády ČR především časem setkávání se svými blízkými, se kterými zažijete pohodu a společně prožijete krásný čas vánoční.
Vážení spoluobčané, Lokeťáci, přeji nám
všem, aby návrat do normálu netrval roky, ale
maximálně měsíce, přeji vám pevné zdraví,
krásné prožití vánočního času a dětem k Je-

žíšku splněná přání a do nového roku všem
hodně štěstí, zdraví a lásky.
Dovolte mi také poděkovat všem, kteří se
podílejí na fungování našeho města. Děkuji
ze srdce zaměstnancům městského úřadu,
zaměstnancům všech městských organizací,
radním a zastupitelům města Lokte, pořadatelům kulturních a společenských akcí, podnikatelům, zástupcům a členům spolků a všem
dobrovolníkům. Bez vás všech by Loket nefungoval tak, jak má. Velmi si vážím každého
člověka, který i malou pomocí či radou dokáže
přispět k tomu, aby se nám v Lokti žilo dobře.
Ing. Mgr. Petr Adamec
Starosta města
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Z radnice
RM schválila uzavření smluv na dílo
s panem Tomášem Pikorou na instalaci dopravního značení a kovových
sloupků, které budou řešit rezidenční
parkování v centru města, za celkovou
cenu 213 760 korun (dopravní značení)
a 325 960 korun (kovové sloupky). Instalace bude probíhat na přelomu listopadu
a prosince. V souvislosti s instalací systému rezidenčního parkování dojde ke
změně nařízení města, který bude rozšířen
o seznam ulic s rezidenčním parkováním.
/
RM rozhodla o ukončení spolupráce se
společností MUNIPOLIS s.r.o. zajišťující
služby Mobilního rozhlasu. Z výsledků ankety, která probíhala prostřednictvím této
aplikace, se ukázalo, že využití občany je
velmi nízké a pro město není výhodné tuto
službu hradit z důvodu malého dosahu informovanosti.
/
RM schválila žádost Mikroregionu Sokolov – východ na poskytnutí mimořádného
solidárního příspěvku na spolufinancování rekonstrukce lávky přes řeku Ohři ve
Starém Sedle ve výši 41 200 Kč. Celkové
náklady na rekonstrukci lávky jsou téměř
10 milionů korun.
/
RM projednala návrh rozpočtu na rok
2022. K tomuto tématu se také 11. 11.
konala pracovní schůzka zastupitelů. Samotný rozpočet by měl být schvalován na
posledním letošním jednání ZM 9. prosince.
/
Na začátku měsíce listopadu došlo k převozu kachlových kamen z Egerland-Museum Marktredwitz. V příštím roce proběhne jejich restaurování a dojde k jejich
umístění na původní místo do obřadní
síně radnice.
/
Loketské děti opět zvelebily náměstí vánočně nazdobenými stromky. Originální
výzdobu dětí z MŠ Sportovní a Tyršovo
náměstí, Základní školy Loket, skautů
z Jitřenky Loket a spolku Loketský dráček
si můžete prohlédnout během adventního
období. Děkujeme všem učitelkám a dospělým za pomoc při výrobě ozdob.
/
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Investiční akce města v roce 2021
Město Loket ani v roce 2021 nezahálelo a realizovalo velké množství investičních
akcí, oprav, pořízení vybavení a také přípravu projektových dokumentací. Zde je
přehled těch nejvýznamnějších z nich:
· Rekonstrukce Dvorany
· Vybavení Dvorany lustry a nábytkem
· Dopravní terminál Loket – Nádražní ulice (spolufinancováno z prostředků
IROP)
· Stavební úpravy ZŠ Loket (spolufinancováno z prostředků IROP)
· Vybavení odborných učeben ZŠ Loket (spolufinancováno z prostředků IROP)
· Revitalizace venkovního prostoru pro environmentální výuku ZŠ Loket – „venkovní učebna“ (spolufinancováno z prostředků Ministerstva životního prostředí
ČR)
· Vybudování nového dětského hřiště MŠ Loket – Sportovní ulice (spolufinancováno z prostředků Program rozvoje venkova)
· Výsadba alejových a ovocných dřevin v ulici Sportovní a Lužná (spolufinancováno z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR)
· Restaurování horní a dolní kašny na náměstí (spolufinancováno z prostředků
Ministerstva kultury ČR)
· Restaurování odhalených výmaleb v podloubí radnice (spolufinancováno z prostředků Ministerstva kultury ČR)
· Oprava a nátěr šindelové střechy na hradě (spolufinancováno z prostředků Ministerstva kultury ČR)
· Oprava komunikace v ulici ČSA
· Oprava chodníků v ulici Mírová - I. etapa
· Dodávka nových herních prvků pro dětská hřiště ve Sportovní a Mírové ulici
· Oprava lávky v Zahradní ulici
· Oprava komunikace – Finské domky
· Oprava dešťové kanalizace u mostu – probíhá
· Oprava plochy před hasičskou zbrojnicí – probíhá
· Rezidenční parkování v centru města – probíhá
· Rekonstrukce kotelny v MŠ Loket – Tyršovo náměstí
· Doplnění a obnova vánoční výzdoby
Dokončené projektové dokumentace:
· Dopravní terminál – předmostí
· Rekonstrukce komunikace v ul. Tovární
· Parkování pro obyvatele sídliště – Lužná ulice (3. etapa)
· Silnice III/2099 Loket, ul. Sokolovská (bude dokončena do konce tohoto roku),
Projektová studie „chodník Loket – Údolí“ (bude dokončena do konce tohoto
roku)

Knihovna

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY PŘES
SVÁTKY 2021:
Pondělí · 20. 12. 10 – 17

V

ážení čtenáři, návštěvníci a přátelé
knihovny, přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok
2022, ve kterém vám chystáme spoustu
novinek a překvapení. Sobě přejeme co nejvíce setkání s vámi v knihovně. Těšíme se
na vás, hodně zdraví přejí vaši knihovníci
Bára Tesařová
Vladimír Kalný
Káťa Brindzová

Úterý 21. 12. a středa 22. 12. · 12 – 17
Čtvrtek 23. 12. – neděle 26. 12. · zavřeno
Pondělí 27. 12. · 10 – 17
Úterý 28. 12. – čtvrtek 30. 12. · 12 – 17
Pátek 31. 12. – neděle 2. 1. · zavřeno
Pondělí 3. 1. · 12 – 17
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Adventní čas v Lokti bude opět jiný
J

eště počátkem října, kdy jsme začali připravovat adventní akce v našem
městě jsme věřili, že letošní konec roku
budeme po loňském lockdownu moci oslavit tak, jak jsme zvyklí. Těšili jsme se na
setkání s vámi na náměstí při vánočních
trzích, oprašovali čertovské kostýmy na
Čertovskou stezku, připravili jsme prog
ram na Open air Silvestr v amfiteátru.
Obavy z omezení, den ode dne sílící souběžně s epidemií koronaviru, se bohužel
v posledním listopadovém týdnu naplnily.
I když je nám to nesmírně líto, vzhledem
k aktuálním rozhodnutím Vlády ČR a přísným opatřením pro pořádání kulturních
akcí jsme nuceni, stejně jako ostatní města
v regionu, adventní akce omezit či zrušit.
Letos se proto nebude konat Čertovská
stezka pro děti. Zrušen je také Open air
Silvestr v amfiteátru. Vysoké finanční náklady na akce a nejistota, nakolik se ještě opatření zpřísní do data konání, stejně
jako obtížně proveditelná kontrola návštěvníků, a především zajištění ochrany

Komunitní akce v Lokti
Každoročně se v Lokti koná několik komunitních akcí, které mají za cíl zlepšit prostředí, ve kterém žijeme, nebo nabídnout
nové kulturní či společenské akce. 30. října se konaly rovnou dvě takové akce. Komunitní sázení ovocných stromů v ulicích
Lužná a Sportovní a Loketské strašidelné
BUBU dvorky. Ani jedna z těchto akcí by
nemohla proběhnout bez nadšeného a nezištného zapojení dobrovolníků, za což jim
patří velký dík.

jejich zdraví jsou velkým rizikem pro nás,
organizátory akce.
Omezeny budou také Krušnohorské vánoční trhy, na náměstí se konat nebudou.
Tržiště bychom podle nových opatření
museli oplotit, u vstupů kontrolovat doklady o očkování, nebo o prodělané nemoci a umožnit vstup jen těm, kdo se prokáží
platným certifikátem. Což v našem prostředí, kdy je náměstí obytnou zónou, není
možné uspokojině zajistit.
„Vánoce mají zůstat především svátky
pohody a klidu, a proto můžete přijít
nasát vánoční atmosféru na hrad Loket, kde se o víkendu 11.-12. 12. od 10
do 18 hodin trhy s programem uskuteční“, zve Pavla Johanovská, kulturní referentka hradu. Vánoční songy zazpívají hudební skupiny Cubitus, Alison, Orbis Pictus
a jiné. Nejmenší diváci se mohou těšit na
Divadélko Ondřej a ti větší, otrlejší na již
známé Pouliční divadlo Viktora Braunrei-

tera. Na tržišti nakoupíte spoustu krásných
rukodělných dárků. Sami si můžete vyrobit
andílka nebo nazdobit perníček. Díky přítomnosti someliéra se dozvíte, které vínečko
je nejlepší k řízku a které ke kaprovi – a jaké
se hodí jen tak pro pohodové sváteční dny.
O pořádek se po oba dny budou svědomitě
starat habartovští četníci. Uvnitř hradu pak
budete moci navštívit výstavu Krušnohorské
Vánoce. Samozřejmě i zde platí, že budou dodržována aktuální protiepidemická opatření a pokud se tyto ještě
více zpřísní do data konání akce, organizátor si vymezuje právo akci zrušit zcela. Vstup do areálu hradu bude
povolen pouze osobám s dokladem
o očkování nebo prodělané nemoci.
Držme si vzájemně palce, abychom zůstali zdraví a optimističtí i přesto, co
nás v následujících týdnech čeká.

Klára Rozsypalová

Program pro poskytování dotací
z rozpočtu města na rok 2022
Stejně jako v minulých letech bude město
Loket i v roce 2022 rozdělovat finanční
prostředky formou dotací ve smyslu nekomerční podpory a rozvoje
činností v oblasti kultury, mládeže
a tělovýchovy, volnočasových aktivit, sociální péče, zdravotnictví atd.
Termín podání žádostí na plánované pro-

jekty a činnosti je od 1. do 31. ledna 2022.
Před podáním žádosti doporučujeme podrobně prostudovat podmínky Programu.
Bližší informace naleznete na webových
stánkách mu.loket.cz v sekci Návody,
formuláře / odbor financí / dotace z
rozpočtu města, kde naleznete také formuláře žádostí.

Novoroční běh 2022
Vážení spoluobčané, vážení příznivci a účastníci Novoročního běhu v Lokti, po roční pauze jsme se rozhodli tuto tradiční akci opět uspořádat. Start 36. ročníku bude 1. 1. 2022 ve
14:00 od loketské radnice, prezentovat se můžete od 13:00 do 14:00 v prostorách školní
jídelny. Organizace závodu musí být v souladu s opatřeními Vlády ČR v boji proti koronaviru, a proto konečné podmínky pro přivítání nového roku pohybem upřesníme v prosinci.
Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a věříme, že se na Nový rok opět sejdeme v hojném počtu a budeme pokračovat v tradici Novoročních běhů v Lokti.
Za pořadatele, Mgr. Rudolf Flaška
/ Foto: Sazeči stromů v akci Zdroj: Petr
Adamec
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Novoročně-vánoční anketa
C

o by to bylo za konec roku bez bilancování? Položili jsme městským zastupitelům dvě jednoduché otázky a zde jsou
jejich odpovědi.
1 - Jaký byl pro vás osobně nejhezčí zážitek letošního roku?
2 - Kdybyste měli ve vaně místo kapra
zlatou rybku a mohla by vám pro příští rok splnit jedno jediné přání, co
by to bylo?
MGR. JAROMÍR UNGR
1) Rozhodně nepřítomnost komunistů
v Poslanecké sněmovně ČR po volbách na
podzim letošního roku. A vždy je velmi
zvláštní sledovat Loket, jehož výsledky korespondují s těmi celostátními. Jsem nesmírně rád, že v Lokti, jako jediném městě
v Karlovarském kraji, vyhrála pravice a populistické strany zde nemají žádné místo.
Raduji se s celou mou rodinou a tleskám.
Vám všem.
2) Rozhodně by neplavala, protože vanu
nemáme, ale kdybych ji chytil, tak jí pustím a přání bych měl hned tři (úsměv)
- konec nemoci Covid-19, abychom se
mohli potkávat jako dříve a nepřemýšlet
nad tím, zda zítra potřebujeme test, abychom mohli navštěvovat veřejná i jiná
místa a také už se nerozdělovali jako společnost na očkované a neočkované. Více
smysluplných investic do města Loket,
jeho občanů, spolků a příspěvkových organizací. A aby Lokeťané (a nejen oni),
zůstali zdraví, pracovití, odvážní a plní
optimismu v této době. Jen tak to zvládneme.
MGR. BC. MARTIN STARK
1) Zdá se to jako jednoduchá otázka, ale
musím vzpomínat. Každý určitě v průběhu roku zažije více příjemných zážitků, ale
který z nich byl ten nejhezčí? Asi to byla letošní rodinná dovolená, která nás v mnoha
ohledech mile překvapila tam, kde jsem to
ani nečekali.
2) Aby takovou možnost měl každý a každý
rok. Určitě by přibylo šťastných a veselých
lidí.

PATRIK STANGAR
1) Těžká otázka, jednoduchá odpověď.
Když mi žena sdělila, že čekáme miminko.
V únoru nás bude o jednoho človíčka navíc.
A bude to. (úsměv)
2) Přál bych si, aby tu šanci přání si dostal
každý jeden. Protože každý by si pak mohl
určit pro něj to prioritní. Někdo by si přál
zdraví. Druhý třeba miminko a ten, co to
má, třeba nové auto. Ale bylo by to tak, aby
byl každý šťastný. Takže každému alespoň
jedno přání, splněné. Krásné Vánoce a šťastný Nový rok.   
MGR. PETR ZAHRADNÍČEK
1) Zprovoznění nové lávky přes Ohři na Svatoškách, o kterou jsem léta bojoval, výsledek
parlamentních voleb, hattrick fotbalové Slávie, koncert s Pestalozzi doma v Lokti a v neposlední řadě zdraví a klid v rodině.
2) Zdraví… to ostatní se musí odpracovat.
JAN SMOLÍK
1) Příjemných a hezkých zážitků v tomto
roce bylo dost. Je pro mne těžké vybrat ten
nejhezčí. V osobním životě to byl například
v půlce září víkendový sjezd řeky Ohře,
s kamarádem a s dětmi. Příroda byla už
vyklidněná, nikde nikdo a počasí naprosto
dokonalé. Prostě ráj na zemi. A co se týče
akcí v Lokti, tak Loketské bubu dvorky mě
opravdu nadchly. A zároveň bych organizátorům a dobrovolníkům, kteří se na této
akci jakýmkoli způsobem podíleli, rád poděkoval.

ních starostí. A věřím, že ještě nějaké krásné
zážitky i v této těžké době přijdou.
2) Před několika lety se začala naše společnost radikalizovat na dva tábory, které spolu
nedokázaly mluvit. Pandemie, která zasáhla svět, tyto tábory ještě rozdělila napříč a i
lidé, kteří si dříve rozuměli si dnes přestávají rozumět. A já bych si hrozně přál, aby toto
rozdělení společnosti co nejdříve skončilo,
lidé k sobě zase měli blíž, zase si porozuměli a byli schopni naslouchat jeden druhému
a spolupracovat.
BC. KLÁRA ROZSYPALOVÁ
1) Vybrat nejhezčí zážitek je pro mě velmi
těžké, proto vybírám nejhezčí okamžik,
a to byl konec lockdownu na jaře, kdy jsme
mohli začít zase chodit normálně do práce,
setkávat se s kolegy a přáteli a navštěvovat
kulturní akce. Za nejhezčí osobní zážitek
považuji každý společně strávený čas se
svými dcerami, kdy můžeme jít svobodně
na výstavu, do kina, divadla nebo jet na
výlet.
2) Asi abychom už konečně zvítězili nad koronavirem a svět se vrátil do normálu. Kdyby to zlatá ryba dokázala propojit i s tím,
abychom zůstali zdraví a vrátil se nám životní optimismus, kterého je v poslední době
nedostatek, bylo by to super!
KAREL SMOLÍK
1) Dokončení dvorany.
2) Aby většina lidí kolem nás byla vstřícná,
plná porozumění a pokory.

2) Kdybych tedy měl zlatou rybku ve vaně,
tak bych si opravdu moc přál, aby Loket
nebylo místo, kde nebude snaha dělat v našem třítisícovém městečku vysokou politiku. Otázka je pohádková, tak i má odpověď
může být naivní (úsměv). Všem přeji hodně
zdraví v dobách, které nás čekají.

JOSEF NOVOTNÝ
1) Letošní rok je celkově pod vlivem jediné
situace, a to je koronavirus. Proto je pro mě
nehezčím zážitkem týdenní pobyt na gardě
s rodinou bez jakékoliv újmy na zdraví. Tak
jak jsme odjeli, tak jsme se i vrátili.

ING. MGR. PETR ADAMEC
1) Nejhezčím zážitkem letošního roku pro
mne byla společná dovolená s dcerou a přítelkyní pod stanem v Novohradských horách a týdenní výlet pěšky, lodí a vlakem po
Berounce. Krásných 14 dní v roce, kdy člověk mohl alespoň částečně vypnout od všed-

2) Každý člověk má v životě spoustu přání.
Nemocný si přeje uzdravení, chudý blahobyt, ti bez domova si přejí domov. Ti, co
udělali chybu, to chtějí vrátit... atd. Mé přání je ve zdraví přežít celou situaci, abych s
rodinou mohl dokončit projekty, které jsme
si připravili.

6. veřejná schůze Zastupitelstva města Loket se koná dne 9. prosince 2021 od 16 hodin v jednacím sále radnice.

Odpadový kalendář města Loket na rok 2022
Odpadový kalendář města Loket na rok 2022 projednala a schválila Rada města Loket dne 20. 10. 2021, usnesení č. R551/29/2021.

CENA ZA SVOZ A LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU
FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ
Z důvodu legislativní změny zákonů o odpadech a o místních poplatcích schválilo Zastupitelstvo města Loket OZV č. 3/2021 o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a OZV č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Pro majitele nemovitostí určených k bydlení nebo rodinné rekreaci změna znamená, že se musí registrovat u správce poplatku, kterým je
odbor financí Městského úřadu Loket. Tuto povinnost musí splnit buď společenství vlastníků jednotek, vlastník nemovitosti, anebo ten,
kdo na základě plné moci zastupuje vlastníka či SVJ (např. spravující realitní kancelář). Ohlašovací povinnost je nutné splnit nejpozději
do 15. ledna 2022. Doporučujeme nenechávat ohlašovací povinnost na poslední chvíli. Registrovat se je možné už nyní. Poplatek platí
SVJ pokud pro dům vzniklo, v ostatních případech vlastník nemovité věci, podle počtu osob bydlících v nemovitosti. Výše poplatku se
stanovuje podle objednaného objemu svozových nádob (popelnic). Za litr objednané kapacity odpadové nádoby (popelnice) je stanoven
místní poplatek ve výši 0,50 Kč.
Místní poplatek bude hrazen i z nemovitostí, ve kterých nikdo nebydlí a není u nich odpadní nádoba (popelnice). Výše místního poplatku za tyto neobydlené nemovitosti se vypočítá součinem minimálního objemu stanoveného Obecně závaznou vyhláškou (60 l/měsíc),
počtem měsíců vlastnictví neobydlené nemovitosti a sazbou místního poplatku. Za neobydlenou nemovitost zaplatí její vlastník místní
poplatek ve výši 360 Kč/rok. Místní poplatek je splatný jednorázově a to do 31. ledna příslušného kalendářního roku.
PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ
Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství umožňuje právnickým osobám a fyzickým
osobám podnikajícím zapojit se na základě smlouvy do systému odpadového hospodářství města Loket. Podmínky zapojení do systému
odpadového hospodářství města Loket je stanoven výše uvedenou obecně závaznou vyhláškou.
Rada města Loket projednala a stanovila dne 20. 10. 2021, usnesení č. R550/29/2021 pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající cenu za 1 litr smluvené kapacity odpadní nádoby na směsný komunální odpad ve výši 1 Kč včetně DPH.

SVOZ SMĚSNÝCH ODPADŮ
Vývozy nádob na směsné odpady probíhají od 6 do 20 hodin. Po předložení dokladu o zaplacení poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci obdrží na Městském úřadu Loket - odbor financí (pokladna), samolepící známku na příslušné období,
kterou si označí svou sběrnou nádobu. Neoznačené nádoby nálepkou nebudou od 31. 01. 2022 vyváženy.
Žádáme občany o dodržování povinností stanovených zejména Obecně závaznou vyhláškou města Loket č. 4/2021
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Loket. Připomínáme, že každý je povinen roztřídit svůj odpad podle
jednotlivých druhů a kategorií, odkládat odpad na určená místa, případně ve stanovených termínech a nepřeplňovat
nádoby na odpad. Do nádoby smí být dáno jen takové množství odpadu, aby ji bylo možné uzavřít (odložení odpadu mimo
nádoby je založením černé skládky).
PŘEHLED VÝVOZU SMĚSNÉHO ODPADU DLE ČETNOSTI SVOZU
VELIKOST NÁDOBY

ČETNOST SVOZU

VÝVOZ SMĚSNÉHO ODPADU

80 l

1× za 14 dní

lichý týden Út

80 l

1× týdně

Út

120 l

2× týdně

Út, Pá

120 l

1× týdně

Út

120 l

1× za 14 dní

lichý týden Út

120 l

kombinovaný svoz

zima Út, léto liché Út

240 l

2× týdně

Út, Pá

240 l

1× týdně

Út

240 l

1× za 14 dní

lichý týden Út

240 l

kombinovaný svoz

zima Út, léto liché Út

660 l

1× týdně

Út

1100 l

2× týdně

Út, Pá

1100 l

1× týdně

Út

1100 l

1× za 14 dní

lichý týden Út

SVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU
Separovaný sběr je samostatný sběr vybraných komodit komunálního odpadu do speciálních sběrných nádob (papír, lepenka – vývoz každý pátek, plasty, PET obaly, plechovky – vývoz každý čtvrtek, sklo – vývoz 1x za měsíc v pátek/červen, červenec
a srpen – vývoz 1 x za 14 dní/, bio odpad – vývoz každou středu v době od 1. 4. 2022 do 30. 11. 2022).
ROZMÍSTĚNÍ NÁDOB – KONTEJNERŮ NA SEPAROVANÝ ODPAD V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH MĚSTA LOKET V ROCE 2022
č.

STANOVIŠTĚ NÁDOB – KONTEJNERŮ 1100 l

PAPÍR

PLASTY

SKLO

1

Sportovní (č. p. 542)

3

3

1

2

Sportovní (č. p. 545)

0

1

1

3

Sportovní (č. p. 556 – DPS)

2

3

1

4

Sportovní (č. p. 552)

2

2

1

5

Sportovní u MŠ papír i plast 1× za měsíc

1

1

0

6

Sportovní č. p. 584 prodejna p. Staška

1

0

0

7

Sportovní (č. p. 442 – stará část RD)

2

2

1

8

Mírová (č. p. 521, u elektro odpadu)

2 +1

2+1

1

9

Nádražní (č. p. 583 – samoobsluha)

2

3

2

ul. Lužná u garáží – 1

10

Nádražní (č. p. 227 – proti nádraží)

1

1

1

1

11

ČSA (č. p. 238 – u tělocvičny)

1

1

1

1

12

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

1

2

1

1

13

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

0

1

0

14

Řeznická (u hotelu Bílý kůň)

5

4

2

15

Tyršovo náměstí (u staveňáku)

3

2

1

16

T. G. Masaryka (č. p. 128 – ZŠ)

3

2

1

17

Zahradní (železniční viadukt)

1

2

1

1

18

Zahradní (u hasičárny)

1

1

1

1

19

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

1

1

1

odbočka k okálům – 1 u č. p. 538 – 1

20

Nad Hájovnou (u trafostanice)

3

3

1

1

21

Nad Hájovnou (u vodárny)

1

1

0

1

22

Finské domky

1

1

1

1

23

Tovární (č. p. 199)

1

2

1

1

24

Revoluční (č. p. 564 – Infinity)

1

2

1

1

25

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

1

1

1

1

26

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

1

1

1

1

27

Údolí (u autobusové zastávky)

1

1

1

1

28

Nadlesí (č. p. 55 – bývalá prodejna)

1

2

1

1

29

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

1

1

1

30

Sběrný dvůr

2

1

1

47

51

28

CELKEM

BIOODPAD

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

1

21

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
Objemným odpadem je komunální odpad, který pro své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob na směsný komunální odpad, a který není nebezpečným odpadem. Objemným odpadem jsou např. zbytky dřevěných obalů, koberce, starý nábytek, matrace, hadry, linoleum, atd. Objemným odpadem není kovový odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad a stavební suť.
TERMÍNY ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA SÍDLIŠTI SPORTOVNÍ A ULICI MÍROVÉ V ROCE 2022
DATUM

MÍSTO

21.–22. ledna
15.–16. dubna
7.–8. října

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

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

TERMÍNY SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU V OSTATNÍCH ČÁSTECH MĚSTA LOKET V ROCE 2022
Termíny: sobota 22. ledna / sobota 16. dubna / sobota 8. října
Hodina: vždy nejpozději do 9 hodin
• Každý občan města Loket, který má uzavřenou smlouvu na svoz komunálního odpadu má možnost umístit objemný odpad na hromadu
na stanovišti, kde má umístěnu nádobu na svoz směsného komunálního odpadu (popelnici). Svozové vozy objemný odpad ze stanovišť
odvezou.
• Objemný odpad odložený na stanoviště po 9:00 hodině nebude již odvezen.
• Odložení věcí, které do objemného odpadu nepatří, bude považováno za založení černé skládky a bude postiženo jako přestupek

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

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A ELEKTROODPADŮ
Nebezpečným odpadem se rozumí:
• Nebezpečné složky vytříděné z komunálního odpadu, např. barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací
přípravky, fotochemikálie, pesticidy, ostatní odpady s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků a obaly od nich atd.,
spotřební chemie, postřiky.
Elektroodpadem jsou např.:
• Chladničky, mrazáky, pračky, televizory, monitory, sekačky atd.
Každý občan města Loket, který má uzavřenou smlouvu na svoz komunálního odpadu, má možnost po předložení platného občanského
průkazu předat svozové společnosti výše uvedené nebezpečné odpady, elektroodpady a pneumatiky (max. 4 ks na osobu).
Termíny: sobota 23. dubna / sobota 15. října
Svoz nebezpečného odpadu bude proveden v těchto částech města Loket:
HODINA

MÍSTO

14:00–14:15

Finské domky (u autobusové zastávky)

14:20–14:35

Nádražní ulice (proti prodejně potravin)

14:40–14:55

ČSA (č. p. 439 u autobusové zastávky)

15:00–15:15

Sportovní ulice (č. e. 134 kotelna)

15:20–15:35

Náměstí T. G. Masaryka (před budovou SPŠ)

15:40–15:55

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

16:00–16:15

Údolí (u autobusové zastávky)

16:25–16:40

Nadlesí (č. p. 55 – bývalá prodejna)

16:50–17:05

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

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

SBĚRNÁ MÍSTA PRO SBĚR ODPADNÍHO TEXTILU,
HRAČEK, OBUVI
V Mírové ulici u garáží u kontejneru na elektroodpad, ve Sportovní ulici u objektu č. p. 584 (prodejna potravin) a v Řeznické ulici (u hotelu „U Bílého koně“) jsou umístěny tři kontejnery na nepotřebný textil. Textil je možné také odevzdat ve sběrném dvoře
v Revoluční ulici u objektu č. p. 580, dle provozní doby. Sběrné nádoby na textil jsou určeny na suchý a čistý textil (zabalený do
igelitových tašek a zavázaný či přelepený páskou, aby se zabránilo znečištění a znehodnocení), obuv (spárovanou) a hadrové hračky.

SBĚRNÁ MÍSTA PRO SBĚR POUŽITÉHO ROSTLINNÉHO
OLEJE
Sběrné nádoby na shromažďování použitého rostlinného oleje z domácností jsou umístěny u stanovišť se separovanými odpady: ve Sportovní ulici u č. p. 584 - prodejna potravin, v Mírové ulici u garáží, v Řeznické ulici u hotelu „U Bílého
koně“, v Sokolovské ulici u č. p. 565, v ulici ČSA u čp. 439, v Nadlesí u č. p. 55. Jedná se o 240l popelnice s vyvrtanými
kulatými výřezy. Do nádob patří přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích. Nepatří sem sádlo, lůj, motorový olej, sklo, plast, směsný odpad, zdravotní materiál, baterie, atd.
PŘÍPADNÉ DOTAZY BUDOU ZODPOVĚZENY NA TEL. Č. 352 359 726
MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR VÝSTAVBY – ÚSEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

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

1/1

3 000 Kč

(190 x 274 mm)

1/2

1 500 Kč

(190 x 137 mm)

1/3

750 Kč

(125 x 137 mm)

1/6

380 Kč (125 x 68,5 mm)

STROMKY OD 14. 12. 2021
KAPŘI OD 22. 12. 2021
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Exponát měsíce prosince 2021 ze sbírek hradu Loket
TŘI BETLÉMOVÉ FIGURKY
MATERIÁL: VOSK, DŘEVO, RŮZNÉ TYPY LÁTEK
DOBA VZNIKU: ¾ 19. STOLETÍ

z roku 1751 a některé domácnosti opět ožívají betlémářskou samovýrobou. Že nová
politická orientace ale nepotlačila vše, o tom
svědčí třeba oficiální produkce oblíbených
papírových rozkládacích betlémů autorů Josefa Lady, Marie Nekolové z roku 1969 nebo
několikero variant leporelových jesliček
Vojtěcha Kubašty. Myslím, že mnozí z nás
mají období Vánoc dodnes spojeno právě
s některým z nich.

Rok se s rokem sešel, jako vždy uběhl jako
voda, a navíc za takové situace, jakou dějiny
nepamatují. Pokud si čtenář vzpomene, tak
jsme loni na tomto místě hovořili o malém,
papírovém, svým způsobem didaktickém
typu betlému a připomněli si tématiku adventu. Po roce se k tématu betlémů vracíme
a malinko si připomeneme, jak to s nimi
vlastně historicky bylo.
Již ve 4. století našeho letopočtu dopravil
do Říma papež Liberius pět prkének z údajných Kristových jesliček a uložil je v kostele,
který později nesl jméno U jesliček. Za faktický počátek tvorby betlémů však považujeme až rok 1223, kdy František z Assissi po
svém návratu z města Betléma se svolením
papeže ve skalní jeskyni nedaleko vsi Greccia vytváří do té doby netradiční scenérii.
V jeskyni instaluje žlab naplněný slámou
a nechává přivést vola a osla. Vzniká tak
první živý betlém. Věřícím obyvatelům přicházejícím si v nočním čase prohlédnout
nezvyklou událost přitom předčítá evangelium o zrození Páně a možná tím nevědomky
zároveň zakládá tradici půlnoční mše. Především františkáni a jezuité obyčej stavění
betlémů následně šíří do celé Evropy. Cesta
k jejich zlidovění do dnešní podoby však ještě potrvá několik staletí.
V roce 1560 se objevuje betlém v jezuitském kostele v Praze, a ještě v průběhu
16. století ho následují další česká města.
Figury těchto betlémů mají často životní
velikost a kompozice se poměrně přísně
držela biblického příběhu, což mělo prostřednictvím emocionálního zážitku vliv na
pastorační činnost.
Značným přelomem a paradoxně i začátkem
cesty k betlémům, tak jak je známe dnes,
se stal 26. říjen 1751, kdy císařovna Marie
Terezie vydala zákaz vystavování betlémů
v církevních objektech. Důvodem zákazu
byla hlavně častá obscénní interpretace scén
Ježíšova narození a odvádění pozornosti od
chrámové pobožnosti. Císař Josef II o 31 let
později tento zákaz rozšířil i na soukromá
obydlí. Ale jak už to tak často bývá, lid obecný v českých zemích naslouchá rozkazům
vrchnosti většinou jen s notnou dávkou
neochoty. Všeobecnou oblibu stavění betlémů tak nemohl zákaz zastavit a naopak
následující 19. století přináší nebývalou ak-

/ Foto: Tři betlémské figurky Zdroj: Archiv
hradu Loket
celeraci jejich produkce v domácím prostředí. Především v zemědělských a horských
oblastech využívalo obyvatelstvo hlavně
dlouhého zimního období, kdy nebylo zaneprázdněno sezónními pracemi k tvorbě
domácích jesliček. Současně se vyprofilovávají oblasti se specifickou podobou betlémů,
například Příbramsko, Jihlavsko, Kralicko
nebo Chebsko s Loktem. Poněkud odlišné
bývají i betlémy vzniklé v horských oblastech poznamenaných důlní činností, hlavně
v Krušnohoří. Zároveň se rozšiřuje i materiálová základna, figurky se již nevytváří jen
z lipového dřeva, ale i zimostrázu, brslenu,
vařeného smrku, olše, třešně, dřeva ořešáku, ale i dalších materiálů jako kašírovaného
papíru, různých druhů těsta či vosku. Velmi
rozšířeným se stává barevné polychromování figurek.
Společným znakem se stává postupné spojování původního tématu narození Ježíše
Spasitele s tématikou světského charakteru. Betlémy se často stávají složitou kompozicí architektury a figurek zobrazujících
tradice řemesla obvyklá pro dané místo. Do
toho všeho někdy vstupuje komplikovaný
systém rozpohybování alespoň části scenérie, jež vše přivádí k dokonalosti. Ale to
už trochu odbočujeme. Dalším společným
průvodním jevem je miniaturizace a s ní
spojená obliba takzvaných skříňkových
betlémů, jež umožňují alespoň relativně
snadný transport a jednoduchý způsob vystavení.
Těžkou ranou pro jakoukoli produkci betlémů byly válečné roky včetně následného
odsunu německého obyvatelstva a následně
rok 1948 spojený s celkovou změnou politické orientace, mimo jiné obecně směřující
k potlačování projevů občanské spirituality. Ovšem v menší míře se opakuje situace

Naším exponátem měsíce jsou tři betlémové figurky ze souboru 22 podobných v roce
1925 do loketské sbírky zakoupených od
soukromé osoby s Horního Slavkova. Jako
jediné však mají hlavičky vyrobené z vosku. Jsou typickou ukázkou zakomponování
světské tématiky do celkové kompozice. Bylinkářka, košíkářka a muž s krosnou, která
klidně mohla být přenosným betlémem,
našli bezpochyby svůj předobraz v reálném
životě venkova. Figurky mají nohy, ruce
a tělo vyřezané z lipového polychromovaného dřeva. Horní končetiny jsou pohyblivé. Všechny tři hlavičky jsou zhotoveny
z jedné formy a genderově jsou odlišeny
pouze dlouhými vlasy zhotovenými z nastříhaných bavlnek. Velmi široká je paleta použitých tkanin svědčících o dobrém
zásobení výrobce odstřižky z krejčovství,
možná i čalounictví. Materiálově osciluje
od jednobarevného lnu na zástěry a košile
s nabíranými rukávy po vzorovanou bavlnu
na sukně, různě barevné plyše, až po brokát
na živůtky a látku podobnou dnešnímu tvídu na kabátky. Postavy mají na výšku více
než 17 cm, což je na betlémové figurky relativně hodně, a byly tím pádem zřejmě součástí poměrně velké betlémové kompozice
propojující duchovní polohu s rurálním akcentem reflektujícím regionální specifika.
Jsou opatřeny podstavcem, takže s největší
pravděpodobností nebyly pevnou součástí
kompozice, ale stavěly se v adventu volně
do prostoru betlémové architektury, jež se
bohužel nedochovala. Po zbytek roku odpočívaly uložené v krabicích. Zřejmě jim
to prospělo, až na rezidua prachu, lehkou
degradaci některých látek a stopy běžného
použití se po 150 letech zachovaly v použitelném stavu.
Vážení čtenáři, zachovejte se i vy, přijměte
z depozitáře hradu přání pevného zdraví,
šťastného nového roku a v lednu opět na
shledanou u exponátu měsíce.
J. Hejda,
správce depozitáře
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Nastává adventní čas v ZUŠ
A

ni jsme se nenadáli a rok 2021 je téměř
u konce. Nastává nejkrásnější období
roku, tedy advent a svátky vánoční. V ZUŠ je
pro vás připravena spousta krásných uměleckých dárečků, které vám snad během předvánočního shonu přijdou vhod.
Ve druhé polovině října a v listopadu se naši
žáci zúčastnili řady kulturně – vzdělávacích
akcí školy, přehlídek i soutěží, na kterých získali krásná ocenění. Žáci flétnové třídy kolegyně J. Dědkové vystoupili na vernisáži výstavy
obrazů p. Vnučka v rytířském sále hradu Loket.
Díky dotační podpoře města Loket jsme se zapojili také do festivalu ZUŠ open 2021, v jehož
rámci proběhly v tanečním sále ZUŠ workshopy pro žáky ZŠ Loket a ZUŠ. Mimo jiné .si více
než 100 žáků v loketské Dvoraně pod vedením
skvělého perkusisty Tomáše Kerleho vyzkou-

šelo rytmickou hru na kartonové cajony, z čehož byly hodně nadšení. Rád bych ještě zmínil konání „Skladatelského odpoledne” pro
žáky ZUŠ, které vedla Darja Kukal Moiseeva
pro mladší a starší žáky ZUŠ – účastnilo se
18 žáků a v loketské Dvoraně improvizovali,
hráli na hudební nástroje melodické i rytmické, zabývali se vlastní tvorbou a také složili
zcela novou skladbu. Pokračovala i Akademie
umění a kultury v Horním Slavkově, Krásně
a nově i v Lokti – lektory byli Milan Hloušek,
Petr Rojík, Lenka Herzogová.
Co nás čeká do konce roku 2021? Věřím, že
především krásné koncerty mladších i starších žáků ZUŠ, a to v Horním Slavkově, Lokti
i Krásně. V koncertním sále Pluhova domu
budou již tradičně probíhat čtyři adventní
koncerty – tentokrát s velmi pěkným obsazením. Žáci pěveckého oddělení se účastní sou-

těže Březovský lístek 2021, budeme účinkovat
na zahájení adventu v Lokti, na vánočních
trzích na hradě Loket a rádi i na adventním
koncertě v Krásně.
Aktuální informace o dění v ZUŠ najdete na
www.zushslavkov.cz
Dovolte mi, abych jménem kolektivu zaměstnanců ZUŠ Horní Slavkov poděkoval za vaši
přízeň v roce 2021 a popřál vám klidný adventní čas prožitý v rodinném kruhu, v plném
zdraví a do roku 2022 optimismus, energii
a samozřejmě dobré lidi okolo sebe. Základní
umělecké škole Horní Slavkov, která v roce
2022 oslaví 50 let své samostatné působnosti,
přeji, aby se tohoto jubilea dožila v plné síle.
Bc. Jan Zapf, dipl.um.,
ředitel ZUŠ

Hrad Loket je mezi nejlépe hodnocenými místy na Mapy.cz

J

e mi velkým potěšením, že vás mohu informovat o našem úspěchu. Dne 28. 1. 2021
jsem založila na portále Mapy.cz bod hradu
v mapě spolu s firemním zápisem pro HRAD
LOKET, o.p.s. a v listopadu jsme obdrželi ocenění za nejlépe hodnocená místa v podobě
samolepky s krásným hodnocením zákazníků
4,5 – výborné! Samolepku s dosaženým hodnocením mohou návštěvníci vidět v pokladně
hradu a my jim tak garantujeme, že se jim
u nás dostane jen prvotřídních služeb.

Firemní zápis Firmy + Mapy.cz spravuji ze
své pozice vedoucí průvodců a návštěvníci jsou informováni nejen o aktuální provozní době, ale především dostávají od nás
zpětné vazby na recenze, které nám píší, ať
už se jedná o recenzi kladnou, či negativní.
Kladná recenze nás samozřejmě těší nejvíce,
neboť je to pro nás potvrzení, že naše práce
má opravdu smysl. Ale i negativní reakce
jsou pro nás velice důležité. Musíme vědět,
kde jsou případné nedostatky či slabiny, nad

kterými se poté zamýšlíme, vyvozujeme důsledky, napravujeme a snažíme se vyvarovat
stejných chyb.
Vážím si a děkuji všem, kteří hodnocení píší,
a především děkuji všem zaměstnancům
a vedení hradu, kteří svou skvěle odvedenou
prací v roce 2021 k tomuto ocenění přispěli.
Lada Vimmerová,
vedoucí průvodců hradu Loket

Milí sousedé,
za vaši přízeň děkujeme, na mnoho budoucích akcí s vámi se těšíme a vše nej do nového roku vám přejeme. V této době sváteční vás
ještě letos naposledy zveme na tzv. „Adventní besídku“. Na viděnou U Bílého koně či v roce 2022.
Loketský dráček, z.s.
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Podzim končí
U

běhl další měsíc. Děti, které nastupovaly v září se slzičkami, si našly v kolektivu
nové kamarády a prožívají s nimi radosti ze
hry. Podzim se pomalu chýlí ke konci a my si
ho skvěle užili. Tvořili jsme z přírodnin, z nasbíraných kaštanů jsme vyráběli závěsná srdce a plazící se hady.
Nyní už začínáme naše aktivity směřovat k adventu, který se rychle blíží. Čeká nás fotografování, vyrábění dárečků a přání, nacvičování na
vánoční besídky a vystoupení na náměstí při
rozsvěcení stromečku. Všem přejeme poklidný předvánoční čas a krásné Vánoce.
MŠ Loket

/ Foto: Malí výrobci srdcí v kaštánkové dílně Zdroj: Archiv MŠ

Novinky ze ZŠ Loket
B

arevný podzim inspiroval vyučující prvního stupně k vytvoření projektového
dne s názvem Podzimní sklizeň. Každá třída 1. – 3. ročníku se věnovala jinému tématu (např. houbám nebo podzimnímu ovoci
a zelenině). Téma se prolínalo úkoly z českého jazyka, matematiky, prvouky i hodinami
hudební aa výtvarné výchovy. Děti rozmanité činnosti bavily a dozvěděly se mnoho zajímavého. Fotografie z projektového dne jsou
ke zhlédnutí na www.zsloket.cz
Lekce sebeobrany zpestří jednou měsíčně
výuku tělesné výchovy ve 2., 4. a 5. třídě.
Hodiny sebeobrany povede zkušený lektor
a budou probíhat do června 2022.
V pátek 3. prosince navštíví ZŠ v Radniční
ulici Mikuláš, čert a anděl. Děti určitě potěší nejen nadílka, ale také netradiční výuka plná soutěží a úkolů.

Naše škola se ve dnech 11. a 12. prosince
zúčastní Krušnohorských vánočních trhů
konajících se na náměstí v Lokti. U vybraných stánků můžete zakoupit drobné dárky
a dekorace, které vyrobili žáci a jejich vyučující. Další krásnou plánovanou akcí je
Zpívání v kostele. Ve středu 22. prosince
zazní v kostele sv. Václava vánoční písně
a koledy v podání našich školáků (Všechny
akce školy se budou konat dle aktuální epidemické situace a nařízení Vlády ČR). Ve
čtvrtek 23. prosince začínají dětem vánoční
prázdniny, do školy se opět vrátí v pondělí
3.ledna.
Přejeme všem zaměstnancům ZŠ Loket, žákům a jejich rodinám klidné vánoční svátky, a především hodně zdraví a štěstí v roce
2022.

/ Foto: Houbový den v ZŠ Loket Zdroj: Archiv ZŠ

ZŠ Loket

Loketská zákoutí
Posledního, devátého kola soutěže se zúčastnilo 9 amatérských fotografů a my
jim moc děkujeme za účast! Fotografie
byly zveřejněny od 10. – 20. listopadu na
oficiálním profilu Facebooku města Loket
a hodnotilo je 97 hlasujících. Děkujeme za
účast v soutěži všem fotografům, kteří zaslali své snímky, ať už jednou, občas či pravidelně po celou dobu trvání soutěže. Bylo
pro nás potěšením každý měsíc zveřejnit
soubor krásných fotografií, které dokazovaly, že Loket je nádherné místo k životu.
V lednových listech zveřejníme vyhodnocení celé soutěže a vyhlásíme finální vítěze.
Vítěznou fotografii 9. kola soutěže najdete
na titulní stránce tohoto vydání.
A JAK HLASOVÁNÍ DOPADLO?
1. místo – Pohled, který se jen tak
neokouká. Autor: Miroslav Vaculík –
30 hlasů
2. místo – Kouzlení zimy v Lokti.
Autorka: Marcela Princová – 20 hlasů
3. místo – Zákoutí pod loketským
mostem. Autor: Pavel Váša – 18 hlasů
4. místo – Ukřižovaný na vrchu Robič.
Autorka: Hana Macháčková – 9 hlasů
5. místo – Zářící hrad Loket.
Autorka: Věra Pečená – 6 hlasů
6.-7. místo – Lucerna na hradbách.
Autor: Jan Urbánek – 4 hlasy
6.-7. místo – Užijte si podzimní barvy
poblíž řeky! Autor: Robert E. Tau –
4 hlasy
8.-9. místo – Mohykán ve světle lamp.
Autor: Lud. Hrdlička – 3 hlasy
8.-9. místo – Dvorana zase žije!
Autorka: Inka Rozsypalová – 3 hlasy
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K U LT U R N Í
do 9. 12. 2021
Městská knihovna Loket – VÝSTAVA: Umělecká knižní vazba – Reprezentativní výběr z děl
významných světových uměleckých knihařů ze
sbírky Expozice umělecké knižní vazby v Lokti –
pořádá: Městská knihovna Loket
23. 5. 2021 – 23. 5. 2022
Loketské městské hradby – Malíř ztraceného
času – Zdeněk Burian – putovní výstava ilustrací
a kreseb – pořádá: Občanské sdružení 456
7. 10. 2021 – 27. 3. 2022
Hrad Loket – České korunovační klenoty na
dosah / osudy 22 korunovaných panovníků (výstava) – nejúspěšnější putovní výstavní projekt
v ČR – pořádá: Hrad Loket
26. 10. – 25. 12. 2021
Hrad Loket – Výstava obrazů regionálního umělce – vzpomínka k výročí nedožitých devadesátých
narozenin malíře Štefana Vnučka – pořádá: Hrad
Loket
27. 12. 2021 – 6. 1. 2022
Hrad Loket – Adventní výstava – historie vánočních tradic a s nimi spjatých lidových řemesel. –
pořádá: Hrad Loket
1. 12. – 31. 12. 2021
Městská knihovna Loket – SOU*HVĚ*ZDI* Vítězsłav Adamec: Odłamki – Již osmá z pravidelného

P R O G R A M

N A

cyklu minivýstav představujících nové autory
nebo odnože tvorby autorů již zavedených, jejíž
vernisáž proběhne 2. 12. od 18:00 – pořádá:
Městská knihovna Loket
3. 12. 2021 20:00 – 23:00
Hospoda u Radnice – kapela Cajk v hospodě
u Radnice – kapela cajk se po dlouhé době vrací do
oblíbené hospody – pořádá: Hospoda u Radnice
4. 12. 2021 15:00 – 18:00
Hotel u Bílého koně – Adventní besídka – adventní besídka se zdobením stromečku a perníčků
a loutkovým divadlem navrch – pořádá: Loketský
dráček, z.s. a Rodinný pivovar Svatý Florián

P R O S I N E C
a Ester Hotové – workshop pro starší děti – pořádá: Městská knihovna Loket
14. 12. 2021 18:00 – 19:00
Atrium Městské knihovny Loket – Clive Barker:
Pekelné Vánoce – Mírně znepokojivý příběh
prošpikovaný černým humorem podle povídky
Cliva Barkera Azrael a Jack pro vás připravili Petra
Richter Kohutová a Vladimír Kalný – pořádá: Městská knihovna Loket
16. 12. 2021 18:00
Atrium Městské knihovny Loket – 4x MADS MIKKELSEN: Arctic: Ledové peklo – pořádá: Městská
knihovna Loket

11. 12. – 27. 1. 2021
Atrium Městské knihovny Loket – VÝSTAVA:
I přesto, že se snažím, doktor není s výsledky
spokojen – výstava děl Venduly Chalánkové,
Hany Svobodové, Ester Hotové, Martina Helána,
Ondřeje Máchy a Martina Kubáta, jejíž vernisáž
proběhne 11. 12. od 17:00 – pořádá: Městská
knihovna Loket

1. 1. 2022 14:00
Náměstí – 36. ročník Novoročního běhu kolem
Lokte – pořádá TJ Loket

11. 12. – 12.12. 2021 10:00 – 18:00
Loket – hrad – Krušnohorské vánoční trhy –
pořádá: Hrad Loket

Přehled připravovaných
kulturních a sportovních
akcí ve městě i s podrobnostmi
najdete zde:

11. 12. 2021 14:00
Dílna knižní vazby v městské knihovně –
Komiksový workshop Venduly Chalánkové

Organizátoři si vyhrazují právo zrušit konání hromadných akcí nebo je omezit v souladu
s platnými protiepidemickými opatřeními
a nařízeními Vlády ČR.

PODĚKOVÁNÍ
B

líží se konec roku a my senioři bychom rádi
poděkovali všem, kteří na nás nezapomínají a kteří jsou k nám vstřícní a ohleduplní.
V prvé řadě musíme poděkovat těm, kteří nám
přispívají finančně formou dotací a tím umožňují, že každoročně máme možnost poznávat
nová zákoutí naší země.
TÍMTO DĚKUJEME:
Karlovarskému kraji, který nám každoročně
přispívá na naši činnost a mimo to pořádá i další
akce pro seniory v Karlovarském kraji, jako byly
např. den otevřených dveří na krajském úřadě,
prohlídka nového depozitáře krajské knihovny,
vyhlášení ankety seniorů roku, včetně ocenění
členů svazu a další.
Městu Loket, kromě dotace poskytujícímu seniorům bezplatné užívání klubovny na naše pravidelná setkání a případnou další potřebnou podporu.
Obci Staré Sedlo, která mimo dotace poskytuje v případě potřeby bezplatně prostory v kulturním domě.
Letošní rok jsme svou činnost zahájili až
v červnu, kdy došlo k uvolnění lockdownu

a my se konečně mohli někam podívat. Naše
první cesta vedla do Prahy, kde jsme navštívili
Národní muzeum, což je neskutečně krásná
budova a opravdu stojí za prohlédnutí. Výlet
jsme zakončili plavbou parníkem a prohlédli
si kousek Prahy jinak než pěšky. Následující
cesta vedla do Krupky a na Komáří hůrku.
V Krupce jsme navštívili areál poutní baziliky
Panny Marie Bolestné, vyjeli autobusem na
Komáří hůrku a po nabažení se krásného výhledu, jsme sjeli zpátky dolů do Krupky dvousedačkovou lanovkou. Pro mnohé neskutečný
zážitek, který jsme všichni ve zdraví přežili.
Náš další výlet vedl na zámek Horšovský Týn
a pak do Muzea techniky a řemesel v Kolovči,
kde jsme si krásně zavzpomínali a připomněli si, co vše z vystavovaných předmětů známe
z doby našeho mládí. V říjnu jsme navštívili
v Plzni Techmanii, Planetarium a katedrálu sv. Bartoloměje. Naše putování jsme opět
ukončili v Praze, ale tentokráte v divadle Palace, kde jsme zhlédli komedii Hledám ženu,
nástup ihned.
Naše činnosti nejsou jen výlety, ale zůstáváme
i doma v Lokti, kde jsme se dvakrát sešli v res
tauraci Hotelu Bílý kůň a tady chceme moc

a moc poděkovat panu Lukáši Lojínovi,
který je k nám velmi vstřícný a nesmírně laskavý. Současně děkujeme i jeho zaměstnancům, kteří se o nás vždy velmi obětavě starají.
Dále děkujeme panu J. Mosebachovi, který nás opět provedl Loktem a přiblížil nám
mnohé historické zajímavosti.
Nechceme zapomenout na řidiče pana Marka Riedla, který nás celý rok vozil a s trpělivosti nám vycházel velmi vstříc.
V knihovně jsme uskutečnili seminář, který
nám přiblížil zacházení s chytrým telefonem
nebo tabletem. Tady děkujeme panu V. Kalnému za perfektně připravený prostor včetně
technického zázemí.
Ještě jednou všem moc děkujeme a věřte, že si
toho všeho velice opravdu velice vážíme.
Děkujeme
Senioři ČR, z.s.
Základní organizace Loket
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