S JANOU MOTLÍKOVOU ODCHÁZÍ VELKÝ SPOJENEC
V Illertissenských novinách Augsburger Allgemeine vyšlo toto poděkování, ke kterému se chci i
já, jakožto bývalá dlouholetá členka Komise pro partnerská města, připojit. Sama jsem byla účastna
příprav setkání mezi městy Loket a Illertissen. Všem těmto akcím předcházela vždy
dlouhá, smysluplná a náročná práce. Akce, které komise v čele s Mgr. Janou Motlíkovou uskutečnila,
byly někdy hodně náročné a vyčerpávající pro všechny členy komise, ale samozřejmě hlavně pro ni. V
práci pro partnerství měst nechala Jana Motlíková mnoho energie a kus svého života. Tato činnost ji
naplňovala. Dnes jsou za ní vidět výsledky její mnohaleté práce a je jen na ní, aby se sama rozhodla,
jestli chce v nové komisi pokračovat.
Rozloučení. Na konci října končí ve funkci úřadující prezidentka partnerského výboru v Lokti
Článek od Reginy Langhans / přeložila Mgr. Jana Ždimerová
Na konci října končí Janě Motlíkové v Lokti po 13 letech úřední mandát prezidentky Komise pro
partnerská města Loket a Illertissen, a tím odstupuje velký spojenec našich partnerských měst. Její
následnicí se stane od listopadu paní Kamila Průšová.
Od začátku se Jana Motlíková stala přítelkyní obyvatel Illertissenu. Její angažovanost byla městem
velmi ceněna. Proto nás překvapilo , když na oslavě 20 let partnerství měst v Lokti vyšlo najevo, že
odstupuje:
"Jakmile zase přijedu do Illertisssenu - doufejme, že brzy, protože se cítím s tímto místem
spojena, půjdu hned do muzea Egerlander-Elbogener Heimatmuseum.
Jana Motlíková se narodila v Počátkách na Vysočině a nyní žije přes 20 let v Lokti. Její manžel
navštěvoval v Lokti střední školu a chtěl tu zůstat. Ona sama říká: " Miluji toto město a ztotožnila
jsem se s ním." Partnerství s Illertissenem považuje za svoje čtvrté dítě, které vychovávala s láskou a
zodpovědně po celých 13 let. "Nyní musí začít dítě vést svůj vlastní život."
Při pohledu zpět může Jana Motlíková , která byla původně přizvána do partnerského města na
tlumočení, vyprávět. Například o mládežnické výměně v roce 2014, kterou má v paměti jako "veselou
a smysluplnou". Nezapomene na zájem o spolupráci, kterou prokázali oba starostové, paní Marita
Kaiser a současný úřadující starosta Jurgen Eisen. V roce 2010 iniciovala společně s dnešním
poslancem Bundestagu a bývalým starostou panem Karl-Heinzem Brunnerem a panem Josefem
Facklerem, předsedou klubu přátel Lokte, společná Goethovská putování, jejichž ústředním mottem
je vzájemné poznávání a přátelská spolupráce. Konají se každý rok, tedy již desetkrát. Dalším
vrcholem byl rok 2018, kdy navštívila malá česká delegace s tehdejším starostou panem Zdeňkem
Bednářem francouzské partnerské město Illertissenu Carnac. Na pozvání starosty Carnacu pana
Oliviera Lepicka tlumočila Jana Motlíková projev loketského starosty do němčiny, aby mohla být dále
přeložena do rodného jazyka francouzského hostitele.
Poté, co byl Loket často zastoupen svými specialitami na vánočním trhu v Illertissenu, objevily se
české laskominy také na zahradní slavnosti Gartenlust v Illertissenu. Vznikly kontakty mezi hasiči,
fotbalisty, hudebníky, včelaři a umělci z obou partnerských měst.
Po komunálních volbách v roce 2018 se vedení Lokte zásadně změnilo a tím i představy nové
městské rady o fungování partnerské komise. Jana Motlíková tak dnes říká, že partnerství obou měst
bude žít i bez ní : "Partnerství tvoří lidé, mnoho obyvatel Lokte si nese Illertissen v srdci a naopak“ a
doufá, že k tomu jako prezidentka trochu přispěla: " Byly jen krásné okamžiky v mé práci. Nejtěžší
bylo zjištění, že musím odstoupit." K tomuto kroku nevedl žádný přímý impuls. "Jsou to osobní
důvody, zejména politické klima, protože práce v komisi neprobíhala v minulém roce hladce."
Mgr. Pavla Flašková

