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Loketské kulturní prázdniny

/ Foto: Půvabné šlechtičny s doprovodem během Slavností purkrabího Půty. Autor: Pavla Johanovská

K

dyž pomineme rozvolněné loňské léto,
neměli jsme příliš důvodu k veselí.
Na hodně dlouhou dobu se tolik potřebná kultura zastavila nebo výrazně omezila,
podléhala přísným opatřením… zkrátka
nám vůbec nedělala radost. O to víc nás těší,
že jsme si mohli letní měsíce užít naplno tak,
jak jsme zvyklí a jak si mnozí zaslouží.

vokýho Billa a především famózní Lucii
Bílou. Nechyběla ani tradiční nabídka
muzikálů a divadelních představení.
Stejný víkend, kdy se sjížděli motokrosoví závodníci, se rozezněly Loktem jazzové tóny díky Jazzu pod hradem, následující den ho nahradil beat v Beatové
síni slávy.

Po roční přestávce se vrátil do našeho města motokros (již po třiadvacáté!) a o červencovém víkendu rozvířili prach závodníci z mnoha zemí.

Hrad Loket se opět předvedl v plné kráse
při Slavnostech purkrabího Půty, na které
zavítala i předsedkyně partnerské komise
Illertissenu paní Susanne Asam s rodinou.
Středověká hudba a řemesla, tanečnice,
sokolníci i rytířský turnaj. A opět spousta
stánků s rukodělnými výrobky a pochuti-

Loketský amfiteátr hostil Fanánkovy
Tři sestry, Monkey Business, J.A.R, Di-

nami všeho druhu na hradě i v podhradí.
Letos to bylo opět velkolepé.
A kdo má rád pouliční život a nepotřebuje
obří koncertní pódia, určitě si přišel na své
při poslechu hudby nadaných umělců
na ulici před Galerií Cafe Jitky Hlavsové.
Hudebníci dokáží na člověka přenést pohodu letních večerů jako málokdo.
Loket se zkrátka probudil z dlouhého covidového spánku. Přejme si, ať to není jen
labutí píseň léta a my budeme moci navštěvovat kulturní akce i v podzimním období.
redakce
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Z radnice
FILMOVÁNÍ REKLAMY
2.-3. 8. se v ulici T. G. Masaryka a na odstavné ploše ve Sportovní ulici natáčela
reklama na Škoda auto. Do městské pokladny tato akce přinesla více jak 200 tisíc
korun. Děkujeme komparzistům z Lokte
za účast a především loketským občanům
a obchodníkům za trpělivost při omezení
parkování v centru města.
PENĚŽITÝ DAR OBCI KRYRY
Rada města schválila poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tisíc korun obci Stebno
(Kryry), která stejně jako obce na jižní Moravě byla postižena 24. 6. živelnou pohromou. Peněžní dar byl využit na odstranění
škod.

RESTAUROVÁNÍ PODLOUBÍ RADNICE
V loňském roce probíhala oprava vstupu do
radnice, při které byla objevena historická
ornamentální výmalba, o níž nikdo neměl
ani tušení. Proto byly práce v této části
přerušeny a byl zpracován restaurátorský
průzkum a záměr. Na jejich základě je nyní
prováděno restaurování výmalby, které je
hrazeno z dotačních prostředků Ministerstva kultury ČR. Celá akce by měla být hotová do podzimu letošního roku.

VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ
Rada města schválila uzavření kupní
smlouvy s firmou SANTAL s.r.o. na dodání vybavení pro odborné učebny v naší ZŠ
v celkové výši 1 015 868 korun s DPH. V
rámci zadávacího řízení na zajištění veřejné zakázky malého rozsahu podala tato firma nabídku jako jediná.
ÚPRAVA MÍSTNÍHO PROVOZU A
REZIDENČNÍ PARKOVÁNÍ
Rada města schválila místní úpravu provozu, parkování v centru města Loket, akci
„Loket – Rezidenční parkování“ a s tím
související umístění svislého a vodorovného dopravního značení podle výkresové
dokumentace zpracované panem Ing. Jiřím Oboznenkem na začátku betonového
mostu přes řeku Ohři, dále na místních
komunikacích v ulicích T. G. Masaryka,
Kostelní, Zámecká, Krátká, Tyršovo náměstí, Řeznická, Hradní a Zahradní s tím,
že parkování v ulici Zahradní je definováno
stávajícím vodorovným a novým svislým
dopravním značením a na náměstí nebude vyznačeno vodorovné dopravní značení
s výjimkou vyhrazeného stání pro osoby
zdravotně postižené. Stávající dopravní
značení bude odstraněno. Tato akce bude
realizována v měsících září – říjen t.r.
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V UL.
TOVÁRNÍ, LOKET
Rada města schválila uzavření smlouvy
o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby Rekonstrukce
komunikace v ul. Tovární, Loket se společností Inplan s. r. o. za cenu 450 970
korun bez DPH s termínem dodání do
30. 11. 2021.

NÁVŠTĚVA Z ILLERTISSENU
V sobotu 7. 8. 2021 navštívila předsedkyně
partnerské komise paní Susanne Asam s
maminkou paní Emilií Asam a rodinou tradiční loketské Slavnosti purkrabího Půty.
Během dne za doprovodu předsedkyně partnerské komise v Lokti paní Kamily Průšové,
členů komise a městské rady navštívila skupina také statek Bernard, kde se konala přehlídka regionální kuchyně. Děkujeme všem
zúčastněným z Lokte za perfektní organizaci
a doprovod a těšíme se na další setkání.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ – INFORMACE
Ve dnech 23. 8. – 17. 9. 2021 bude ordinace
praktického lékaře MUDr. Frolové uzavřena.
Zástup:
• do 3. 9. 2021 – MUDr. Půhoná M. –
poliklinika Sokolov, tel.: 352 308 246
• 6. 9. – 17. 9. 2021 – Mudr. Mestická P. –
Chodov, tel.: 352 676 284

Spustili jsme pro vás službu Mobilní
Rozhlas, díky které vás nyní budeme
efektivně informovat přímo do vašeho
telefonu. Přihlaste se k odběru informací
a už nezmeškáte důležité novinky a upozornění z naší samosprávy. Informace
podle vašich zájmů vám budeme posílat
e-mailem, SMS nebo jako zprávu do aplikace. Služba je zdarma!
Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší?
• Upozornění na krizové události –
výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, varování před podomními prodejci apod.
• Novinky a důležitá upozornění
z úřadu – poplatky, obecní zpravodaj,
digitalizované hlášení z amplionů a pod.
• Pozvánky na kulturní a sportovní
akce
• Možnost vyjádřit svůj názor v online
anketách
• Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi
V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací vás zajímají (např.
kultura, majitelé zvířat). Doporučujeme vyplnit vaše telefonní číslo a ulici, abychom vás
mohli rychle varovat v případě nečekaných
událostí (např. havárie vody). Vaše údaje
jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.
PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU
INFORMACÍ MŮŽETE ZDE:
https://mestoloket.mobilnirozhlas.
cz/registrace
Registrovat se můžete také osobně přímo
na našem úřadu – rádi vám pomůžeme.
Oficiální aplikaci naší samosprávy –
Mobilní Rozhlas – si můžete stáhnout
přímo na App Store nebo Google Play.
Poté si stačí přidat naše město a budete
mít informace vždy po ruce.
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Slovo starosty
Vážení
spoluobčané,
dovolte mi v úvodu
poděkovat organizátorům kulturních a sportovních
akcí v letní sezóně.
Letošní první polovina roku ji přinesla mnoho nejistoty,
zda bude vůbec možné akce uspořádat. Organizátoři měli spoustu povinností zajistit bezpečnost při akcích a dodržet platná nařízení
vlády ČR. Navzdory tomu musím konstatovat,
že vše stihli perfektně připravit v rekordním
čase. Na přelomu července a srpna zaplnili
Loket návštěvníci Mistrovství světa v motokrosu MXGP 2021. Ze strany promotéra
i hlavního organizátora závodů zazněla velká
pochvala loketskému týmu v čele se Zdeňkem
Dvořákem za perfektní organizaci a já se svým
díky přidávám. První víkend v srpnu patřil již
tradičním Slavnostem purkrabího Půty a děkuji ředitelce hradu Mgr. Těžké i jejímu pracovnímu týmu za úsilí, které pro spokojenost
návštěvníků vynaložili. Během léta se konaly

další desítky kulturních a sportovních akcí jak
v amfiteátru, tak v místních podnicích, na ulici i na sportovištích. Děkuji organizátorům
druhé největší sportovní akce v Lokti „Termit cup“, Jitce Hlavsové za koncerty na ulici,
Agentuře Vlny i všem ostatním, protože díky
vám Loket po „covidu“ zase žije tak, jak bylo
zvykem.
Léto však nebylo jen ve znamení kultury
a sportu, ale také řady investičních akcí a oprav
na městském majetku. Po menších peripetiích
byl dokončen dopravní terminál v Nádražní
ulici, který přinesl 55 nových parkovacích míst.
Proběhla rekonstrukce učeben školy s vestavbou výtahu a je vybudována nová školní zahrada. Došlo k výměně a doplnění herních prvků
na dětských hřištích. Stále probíhá restaurování kašen a podloubí radnice a dokončuje se
rekonstrukce Dvorany. V červenci a srpnu se
do jejích zrekonstruovaných prostor přestěhovala ZUŠ a děti tak od září budou moci navštěvovat školu v centru města. Průběžně probíhají
také další opravy městského majetku, které sice
nejsou tak rozsáhlé, ale i za nimi je mnoho „neviditelné“ práce, za kterou velmi děkuji zaměstnancům městského úřadu.

A protože končí prázdniny, závěrem mi dovolte popřát žákům, studentům, učitelům i zaměstnancům škol co nejlepší vstup do nového
školního roku, který snad již bude takový, jaký
si všichni přejeme, to znamená „normální“.
Tak hodně štěstí!
Ing. Mgr. Petr Adamec,
starosta

INZERUJTE
V LOKETSKÝCH
LISTECH!
Všeobecné obchodní
podmínky,
ceník i přihlášku
najdete
na webu města Lokte.
Ceník inzerce:
(ceny jsou bez DPH)
1/1

3 000 Kč

(190 x 274 mm)

1/2

1 500 Kč

(190 x 137 mm)

1/3

750 Kč

(125 x 137 mm)

1/6

380 Kč (125 x 68,5 mm)
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Mladé a nadějné výtvarnice zazáří v knihovně

Z

áří v Městské knihovně Loket bude
ve znamení mladých nadějných výtvarnic. Už od prvního dne v měsíci
bude v rámci pravidelného cyklu minivýstav SOU*HVĚ*ZDI představujících
nové autory nebo odnože tvorby autorů
již zavedených vystavovat loketská grafička a designérka Kateřina Riegerová
své plakáty (trendy digitální grafiky
v kombinaci s kresbou). Další tvorbu
Kateřiny Riegerové najdete na Instagramu @_slunecnice_ a podpořit jí
můžete také zakoupením jejích plakátů, které jsou již v prodeji. Minivýstava
JAKO PĚNA potrvá do 30. září.
Záříjovým hitem bude bezpochyby také
první souborná výstava loketské grafičky a ilustrátorky Anny Robové POPRASK!. Anna Robová právě úspěšně
dokončila studium grafického designu
pod vedením doc. Jaroslavy Severové,
ak. mal. na Univerzitě Hradec Králové.

Její práce znáte z loketského veřejného
prostoru, realizovala například plakát
na Loketské VyOsení, MUZMUZ noc,
kulturní přehledy nebo stánek Loketské kozičky. Výstavu zahájíme vernisáží v atriu městské knihovny v sobotu
4. září od 17:00, uvede ji Annina profesorka doc. Jaroslava Severová, ak. mal.
a hudební doprovod obstará v premiéře tajuplný BIOMECHANOID (groove,
CZ). Pořad bude součástí akce Muzikantská a muzejní noc 2021. Výstava
potrvá do 7. října.
V sobotu 25. září se mezi 10:00 a 12:00
a dále mezi 13:00 a 17:00 budete moci
naučit leccos ze základů animace v otevřené dílně s animátorkou a ilustrátorkou Helenou Maříkovou, která je absolventkou ateliéru animované tvorby
na UTB ve Zlíně. Pracovala v několika
animačních studiích a v současné době
se věnuje především lektorské činnos-

ti v oblasti animovaného filmu a jógy.
Hraví jedinci všech věkových kategorií si budou moci vyzkoušet ploškovou
animaci a vytvořit si vlastní kraťoučký
animovaný snímek. Na dílnu se není
třeba registrovat, můžete přijít kdykoli v průběhu pořadu, vyšetřete si ovšem
alespoň hodinu času, aby to stálo za to.
Pokud by bylo plno, neházejte flintu
do žita, budete se moci zatím v atriu
knihovny podívat na video o historii
a základech tvorby animovaného filmu
s tipy na výrobu domácího animačního
studia (poběží celý den stále dokola).
Pracovní oděv s sebou!
Vstup na všechny akce je zdarma! Říjen
pak bude ve znamení poesie – přivítáme například létající festival kvalitních
básníků Samý kecy nebo v samostatném
pořadu mistra České republiky ve slamu Filipa Korytu, který u nás představí
své dvě nové knihy.

Loketští skauti se utábořili na Supím potoce
P

osledních čtrnáct červencových dní
jsme strávili na táboře na Supím potoce. Kromě celotáborové hry na motivy
seriálů Scooby-Doo o řešení záhad jsme si
vyzkoušeli i plno skautských dovedností,
vaření v přírodě, sportovních aktivit a hlavně jsme si užili přátel a krásného počasí.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení Loketských městských lesů za vstřícnost a ochotu při zapůjčení tábořiště. V září
už nás opět čekají oddílové schůzky, na které se můžou přijít podívat i všichni zájemci o registraci v Junáku. Bližší informace
naleznete na našich webových stránkách
www.jitrenka-loket.webnode.cz
Skautské středisko Jitřenka Loket

Pozvánka na křest knihy Jany Polákové Kouzla a poklady z Lokte aneb čarovný
les, který proběhne 7. 9. od 18:00 v loketské knihovně. Knížka volně navazuje na předchozí pub
likaci Duchové a Dušinky z Lokte aneb čarovný les. I zde děti opět najdou mapku s okolím Lokte
a s popisem pohádkových míst. Na knize se podílelo deset Lokeťáků, kteří byli doslova v bojových podmínkách pohádkově fotografováni. A právě tímto byl naplněn smysl knížky – Lokeťané
pomáhají pohádkou. Část výtěžku je totiž určena pro dětičky z hematoonkologického oddělení
Dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. A účelem této publikace je opět návod, jak správně vést
děti ke vztahu k přírodě.
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ZUŠ se opět probouzí k životu
V

měsíci červnu se činnost ZUŠ téměř
vrátila k normálnímu životu. Třídní
přehrávky, výstavy, absolventské koncerty
nebo představení žáků literárně dramatického oboru, to vše jste navštívili v hojném
počtu a my vám děkujeme. Tento školní rok
byl velmi náročný, poděkování si zaslouží
pedagogický sbor ZUŠ, ale i ostatní personál.
Velké poděkování také patří všem zákonným
zástupcům, kteří své děti během distanční
výuky podporovali a zachovali nám přízeň.
Přijímací řízení do ZUŠ proběhlo v červnu
2021 a zájem o umělecké vzdělávání byl
opravdu enormní – děkujeme. Pokud jste se
přes prázdniny rozmysleli a chcete své dítě
přihlásit do ZUŠ, vyplňte svoji přihlášku
na www.izus.cz – v případě volného stu-

dijního místa budete kontaktováni a pozváni k přijímacímu řízení. V Lokti nabízíme
tyto volné obory: Hra na zobcovou flétnu,
Literárně dramatický obor, Taneční obor.
Tradičně také otevíráme hudebně pohybový kurz pro děti ve věku 1,5 – 4 roky „Hudebníček“ – přihlášku lze stáhnout na internetových stránkách školy. Od září opět
otevíráme vzdělávací program pro seniory
„Akademii umění a kultury“ – přihlašovat
se mohou senioři nově i z Lokte na tel. čísle 728 342 693 – setkání budou probíhat
v prostorách ZUŠ ve Dvoraně. Připraveny
jsou přednášky, besedy, workshopy.
V červenci a srpnu proběhlo stěhování loketské zušky ze Sportovní ulice do nově

zrekonstruovaných prostor Dvorany, kde
od září bude probíhat výuka všech uměleckých oborů. Dovolte mi touto cestou
poděkovat vedení města Loket za nádherné
reprezentativní prostory – věřím, že stejně
jako před lety ZUŠ oživila prostory Pluhova
domu v Horním Slavkově, společně oživíme i loketskou Dvoranu.
Srdečně zveme na kulturní akce ZUŠ
v září:
30. 9. 2021 Krajská postupová přehlídka
dětských skupin scénického
tance 2021
Divadelní sál MěKS Horní
Slavkov, 14:00.
Bc. Jan Zapf, dipl.um., ředitel ZUŠ

Loučení
předškoláků
se školkou

N

a konci června se v obou školkách konala rozlučka s předškolními dětmi,
při které je slavnostně pasovali na školáky
starší kamarádi ze základní školy. V naší
rozlučkové písničce se zpívá „došli jsme teď
na rozcestí, popřejte nám hodně štěstí“, tak
tedy – přejeme všem budoucím školákům
mnoho školních úspěchů a radosti při získávání nových znalostí a dovedností a v neposlední řadě také to štěstí a hodně zdraví.
MŠ Loket

/ Foto: Rozlučka s předškoláky – MŠ Tyršovo náměstí – 24. 6. 2021

/ Foto: Rozlučka s předškoláky – MŠ Sportovní – 22. 6. 2021
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„Motokros do Lokte patří“
Č

ekal jsem, že mi přijde otevřít distingovaný džentlmen v obleku, jak se
na ředitele sluší a patří, místo toho mi příjemné posezení a vodu v parném počasí
nabídl sympaťák vypadající jako ZZ Top.
Ředitel loketského motokrosu mě přivítal
v altánku, posadil naproti sobě a rovnou
upozornil, že nerad vzpomíná, jelikož vždy
vynechá někoho důležitého. Nenutil jsem
ho tedy moc vzpomínat a raději jsem se věnoval hned zkraje vážným věcem…
Hned takhle ze začátku otázka na tělo
– sbíral jste jako malý kluk a jako budoucí ředitel automotoklubu angličáky?
(smích) Kdepak, to vůbec. Já jsem k téhle
funkci vlastně přišel jako slepý k houslím
a získal ji se svým domem. Na motorce
jsem sice jezdil rád, vlastně už od sedmnácti let, ale rozhodně nebylo mým snem
mít tuhle pozici. Ale v garáži mám Virago
1100 a občas se ještě teď, na stará kolena,
rád projedu.
Řeknu vám, jakou mám představu
o kanceláři ředitele AMK – obrovská místnost přeplněná modely aut
a motocyklů, všude na stěně fotografie vozidel nebo lidí z tohohle odvětví… jak moc jsem blízko pravdě?
Vůbec (úsměv). Kancelář není. Jsme dobrovolný spolek, nikdo není placený a já
úřaduju vlastně odsud z domu. Fungujeme
takhle s mou ženou, ta dělá účetnictví.

né. A od prvního června už se jelo natvrdo,
to už nebyla legrace. To máte spousty strojů, agregáty, nevíte, jestli budete moct zřídit stánkový prodej, netušíte, jestli budete
moct mít hudbu… třeba takový sobotní ohňostroj se řešil dva dny před závodem, což
je extrém.
Vnímal jste ohlasy na loňské zrušení
a jak ho lidé vzali?
Pochopitelně byla spousta lidí zklamaná,
měli lístky z předprodeje a zajímalo je, jestli budou platit letos. Proto jsme se ani nebáli, že by lidé nedorazili, byli opravdu natěšení na pořádnou sportovní událost a my
jsme jim ji snad dali. A důležité pro nás je
i to, že je starosta náš fanoušek a maximálně nám ve všem vychází vstříc. Stejně jako
prezident AMK Jan Šťovíček.
/ Foto: Zdeněk Dvořák Zdroj: Archiv AMK
Předseda motokrosové komise, František
Bednář, se v sedmdesátých letech vrátil
z Holic a společně s pár ostatními lidmi to
tu založili. Já nerad vzpomínám a konkrétně jmenuju, protože občas pár lidí zapomenu, a to bych nikomu nechtěl udělat. Byli to
zkrátka jen fandové, žádná pevná organizace a tím to všechno začalo.

Byl v Lokti někdy aktivní motokrosový závodník?
Ne, nikdy. Byl tu Chodovák Stanislav Svoboda a pár ostatních závodníků. Dnes je
vlastně nejbližším Jiří Vašíček z Horního
Slavkova, ten jezdí dokonce mistrovství
Evropy. My jsme do toho šli vyloženě s tím,
že tu chceme mít středisko a dělat závody,
ne mít vlastní závodníky.

Byl letošní ročník hodně ovlivněný
situací kolem koronaviru?
On byl letošní ročník vlastně loňský, takže
ovlivněný byl hodně. Loni byly zaplacené
zálohy a závod se musel nakonec zrušit.
Promotér převedl zálohu na letošek a my
ještě dva měsíce zpět nevěděli, jestli se
závod vůbec bude konat. A to je na tom
to nejhorší, protože si vezměte, že celou
akci připravujeme od ledna. A museli jsme
to vzhledem k situaci zvládnout nakonec
za dva měsíce, což bylo opravdu náročné.
Naštěstí máme výhodu v tom, že závody
pořádáme přes dvacet pět let a všechny
firmy, na které jsme navázaní, které nám
například půjčují stroje, nás dobře znají
a vycházejí nám maximálně vstříc. Takže pak už to byl jen jeden rychlý telefonát
za druhým, všechno bylo zajištěné a podle
mého názoru jsme to zvládli perfektně.

Jak se vlastně Loket dostal k motokrosu? Nebo motokros do Lokte.
Bylo to tak, že chtěl AMK ve městě
nějakou podobnou sportovní akci
a událost, nebo se jednalo o shodu
náhod?

Dva měsíce, to mi přijde jako šibeniční termín.
On je malý organizační výbor čítající šest
lidí a ten se scházel každý měsíc už od ledna a připravoval se právě na tuhle situaci.
Všechno jsme měli předběžně nasmlouva-

Vy sám jste někdy závodil?
To ani náhodou. Motokros není žádná legrace, je to drahý sport. Teď máme vnoučata, tak s nimi akorát řádíme na čtyřkolce
(úsměv).

Odpadli před závody nebo během závodu někteří závodníci kvůli nákaze?
Ne, díky bohu ne. My jsme se toho trochu
báli. Věděli jsme, že závod bychom odjeli,
ale netušili jsme, jak to díky různým situacím bude v Evropě, někde to je lepší, někde horší… Byly tu testovací doktoři a stany
a všichni závodníci test absolvovali. Dokonce dvakrát. A vlastně všichni zaměstnanci, kteří se kolem závodů pohybovali.
Všechno jsme brali hodně vážně a přísně.
Ale i díky tomu jsme to zvládli.
Teď se nebudu ptát, spíš konstatovat.
Máte podepsanou smlouvu na dalších pět let. To určitě berete jako závazek, ale i známku dobře odváděné
práce a důvěry.
Dřív jsme všechno hradili z reklam a díky
sponzorům. A bylo to složité, sponzoři
odcházejí a finance nikdo neměl. Takže
se toho chytnul automotoklub a ten nám
opravdu hodně pomáhá. A právě ten podepsal smlouvu s promotérem, my jsme
vlastně pořadatelé.
Je něco, co byste chtěl do příštích
ročníků zlepšit?
Samozřejmě. Pořád se musí pracovat
na zlepšení zázemí jezdců a diváků. S tím
souvisí i bezpečnost, tedy třeba oplocené
dráhy, aby do nich nikdo nemohl vběhnout. Trať je stará a pořád stárne. Navíc se
na ní loni díky pandemickým opatřením
nic nedělo. Všechno je o financích a o domluvě. Tím spíš je potřeba na tom pracovat, že máme smlouvu podepsanou na pět
let. To je závazek.
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Jak se staví k závodům Lokeťáci?
Máte nějaké ohlasy?
Jeden čas jsme vycházeli Lokeťákům vstříc
tím, že jsme dávali vstupenky do soutěží,
aby pro ně byli dostupnější… ale to je různé,
je to o člověku. Někdo bude nadávat, někdo
závody milovat. Nemusíte všemu fandit, ale
je třeba trocha tolerance. Motokros je tady,
do Lokte patří a zaleží na každém, jak se
k tomu postaví. My jsme v tuhle chvíli druhý
největší motocyklový závod v Čechách, s výbornou organizací a jsme rádi, že díky pětileté smlouvě máme na čem stavět a co tvořit.
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Museli jste letos řešit nějaký závažnější problém? Nastala nějaká komplikace?
To si pište (úsměv). V pátek, den před
závodem, když jsme stavěli stan, se nám
povedlo překopnout hlavní přívod elektřiny. A když jsme pak měli večer kropit,
aby se na trati neprášilo, buldozer nám
roztrhl celý výtlačný řád. Takže jsme to
museli na poslední chvíli dvě hodiny svařovat. Ale třeba zranění se nám naštěstí
letos vyhnula, všechno proběhlo v klidu
a podle představ.

K U L T U R N Í
1. 3. – 30. 11. 2021
Loketská zákoutí – soutěž amatérských foto
grafů – zachyťte fotoaparátem neobvyklá místa
ve městě i okolních lesích – pořádá: Město Loket
23. 5. 2021 – 23. 5. 2022
Loketské městské hradby – Malíř ztraceného
času – Zdeněk Burian – putovní výstava ilustrací a kreseb – pořádá: Občanské sdružení 456
4. 7. – 11. 9. 2021
Galerie cafe Jitky Hlavsové – Slunce v bar
vách: Boris Jirků – výstava obrazů akademického malíře, sochaře a ilustrátora – pořádá:
Galerie Cafe Jitky Hlavsové
1. 9. – 30. 9. 2021
Městská knihovna Loket – SOU*HVĚ*ZDI*
Kateřina Riegerová: Jako pěna (grafiky) – plakáty talentované loketské autorky v rámci páté
minivýstavy – pořádá: Městská knihovna Loket
2. 9. 2021 10:00
Městská knihovna Loket – Bookstartový klub
mobilní 2 – Otevřený, poetický, literární a hravý
klub pro maminky s dětmi 1-3 roky – pořádá:
Městská knihovna Loket
3. 9. 2021 19:00 – 23:00
Amfiteátr Loket – No Name – Vašo Patejdl –
PŘELOŽENÝ KONCERT – VŠECHNY VARIANTY
VSTUPENEK ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI – pořádá
VLNY music agency
4. 9. 2021 17:00 – 23:00
Město Loket – Muzikantská noc – Spousta
hudby nejen v loketských hospůdkách, ale i na
ulici, prohlídky města, muzeí a hradu – pořádá:
Město Loket
4. 9. – 7. 10. 2021
Městská knihovna Loket – VÝSTAVA: Anna Robová:
Poprask! – první souhrnná výstava loketské grafičky
a ilustrátorky – pořádá: Městská knihovna Loket
5. 9. 2021 10:00 – 17:00
Hrad Loket – Hradní dílničky nejen pro děti –
pořádá: Hrad Loket

P R O G R A M

Už máte nějaké plány pro příští ročník?
Asi se budu opakovat, ale o co jde mně, je
zlepšení těch bezpečnostní opatření, bezpečnost celého okruhu. Výměna plotů a zábran.
A zdokonalení zkrápění tratí. Všechno to je
o postupné práci, přece jen je to staré závodiště – to se koneckonců ví i ve světě, kdekoli
jinde se závodiště postaví za noc, druhý den
sklidí a jede se jinam… my ho tu máme pořád
– ale myslím, že zatím je pro všechny vyhovující. A věřím, že to tak bude i dál.
rozhovor vedl A. Mazáč

N A

5. 9. 2021 14:00 – 17:00
Amfiteátr Loket – 26. Karlovarský folklorní
festival – slavnostní ukončení – Folklorní
stezka (program pro děti) a Mezinárodní
folklorní odpoledne – benefiční koncert –
pořádá: Soubor písní a tanců DYLEŇ Karlovy
Vary, z. s.

Z Á Ř Í

25. 9. 2021 10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Městská knihovna Loket – Animační dílna
s Helenou Maříkovou – otevřená animační dílna pro hravé jedince všech kategorií – pořádá:
Městská knihovna Loket

7. 9. 2021 18:00
Městská knihovna Loket – Křest knihy Jany Po
lákové Kouzla a poklady z Lokte aneb Čarovný
les – pořádá: Městská knihovna Loket

30. 9. 2021 16:00
Městská knihovna Loket – Ptačí čítárna pro
děti 3-6 let a jejich rodiče – odpoledne plné
předčítání, kvizů a tvoření pro děti „školou
povinné“ – pořádá: Městská knihovna Loket

11. 9. 2021 15:00
Hrad Loket – Kozí příběhy pod hradem – autorské čtení pohádky a dále vhodných příběhů, kde
vystupují loketské bio sekačky (kozy) – pořádá:
Hrad Loket s Partnerským spolkem

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

12. 9. 2021 17:00 – 20:00
Loket a okolí – Vycházka Po stopách
pohybů zemských ker s P. Rojíkem po Pískovém vrchu. Sraz u hradní brány– pořádá:
Hrad Loket
16. 9. 2021 16:00
Městská knihovna Loket – Kýbl blaha 7 –
sedmý turnaj ve vodních hrátkách, který nemá
jinde ve světě obdoby – pořádá: Městská
knihovna Loket
17. 9. 2021 17:00
Městská knihovna Loket – Antická Noc s Ander
senem – třikrát odložené nocování je konečně
tady – pořádá: Městská knihovna Loket
18. 9. 2021 20:00
Hrad Loket – Pouliční divadlo poprvé mimo
hrad – zábavná procházka Loktem. Akce
v rámci Dny evropského dědictví – začátek
na nádvoří, rezervace nutná – pořádá: Hrad
Loket
24. 9. 2021 19:00 – 21:00
Městská knihovna Loket – Vojta Kiďák To
máško a Ota Maňák a Saša Nikličková – křest
nového CD loketské folkové legendy – pořádá:
Městská knihovna Loket

/ Foto: Bookstart rallye na loketském
náměstí Autor: Vladimír Kalný
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Rozloučení s agenturou
C

estovní agentura Tajemství oznamuje,
že ke dni 31. 7. 2021 pozastavila svou
činnost v ČR.
Bylo mi ctí a působilo mi obrovskou radost, když jste se účastnili mých výletů jak
po krajích ČR, tak v okolí Lokte. Chtěla
bych poděkovat především babičkám v loketském domově s pečovatelskou službou,
které se mnou ještě před dobou covidovou

rády podnikaly výlety na hrady, zámky,
do přírody a hlavně do kaváren. Děkuji
za povídání, inspiraci a zajímavé postřehy.
Velice si vážím toho, že jste pár let byly součástí mého života. Přeji vám všem spoustu
zdraví a nekonečného optimismu, který je
v dnešní době tak moc potřeba. Nikdy nezapomenu.
Jana Poláková, DiS

O

d revoluce ušel Loket obrovský kus cesty. Každý jeden k tomu přispěl. Ten více,
ten méně. Matně si vzpomínám
na UNIMO buňku bez topení
ve Sportovní ulici. K té se přidala další buňka. Následně stavba
obchodu za provozu a neskutečný počet hodin odpracovaných
dvěma lidmi. Obchod na sídlišti
zůstane, ale už nás nebudou obsluhovat manželé Staškovi. 28 let
je dlouhá doba. Dovoluji si předjímat, že ať bude, jak bude, budeme
stále říkat – jdu ke „Stašourovi“,
„Staškovi“, „ke Staškům“. Děkuji
tímto manželům Staškovým za jejich obrovskou porci služeb, které
nám poskytovali, a přeji jim, aby
zasloužený odpočinek byl v plném
zdraví a mnoho let. Ulinko a Milane, jste velký otisk v historii města! Za spokojené zákazníky
Patrik Stangar

/ Foto: Vzpomínka Cestovní agentury Tajemství na společné časy

J

ako každý rok, i letos zveme širokou veřejnost na břeh řeky Ohře.
19. 9 od 17:00 se v prostorách amfiteátru dozvíte základní princip pro
bezpečný a plynulý vstup do studené
vody a poznáte její pozitivní účinky.
Naučíte se základní techniky, bude-

me mluvit o bezpečnosti, nebezpečí
studené vody a důležitosti správného
dýchání. Rádi vám vše ukážeme a vysvětlíme. Vítány jsou všechny věkové
kategorie.
Karlovarský otužilecký spolek

Oprava dřevěné
konstrukce visuté
lávky v Zahradní ulici

R

ada města schválila uzavření smlouvy
o dílo na opravu dřevěné konstrukce
visuté lávky přes řeku Ohři s panem Tomášem Pikorou za celkovou cenu 233 270 korun. V rámci zadávacího řízení na veřejnou
zakázku byla podána 1 nabídka.

Rozhodněte o nejlepším
adaptačním opatření na
změnu klimatu

J

ak předcházet škodám z přívalových
dešťů a dalším extrémům počasí, které
na nás dopadají stále častěji? Také na to
hledali odpovědi autoři osmnácti projektů,
které se letos probojovaly do finále soutěže
Adapterra Awards. Podpořit až dva favority
z finálové osmnáctky mohou lidé do 15. října na www.adapterraawards.cz
Anna Poledňáková
PR koordinátorka
iniciativy Sázíme budoucnost
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Exponát měsíce září 2021 ze sbírek hradu Loket
KERAMICKÝ RELIÉF – VOJÁK
KLADOUCÍ VĚNEC NA HROB PADLÉHO
SPOLUBOJOVNÍKA, KOLEM R.1920
FRIEDRICH KRAUS, NAR. 12.9.1887 CHODOV –
ZEMŘ. 1930 CHOMUTOV

cm. Má tvar v horní části kruhovitě vyklenutého kachle s jednoduchým vyvýšeným
okrajem ve spodní vodorovné linii přecházející ve vavřínový feston ovázaný stuhou.
Ústředním tématem je před hrobem spolubojovníka klečící postava sklíčeného rakouského vojáka držící smuteční věnec. Je
vybaven plnou polní včetně zbraně a bajonetu. Jen náznak rozepjatého kabátu zimní výbavy včetně dekorace vyznamenáním
celkovou ponurou scenérii drobně odlehčuje. Dílo je zhotoveno z bílé šamotoviny a
na čelní straně je silně glazováno. V zadní
části je opatřeno dvěma malými otvory a
bylo tím pádem primárně určeno k zavěšení. Signatura autora se nachází v trojhranné výseči nad levým spodním nárožím.

Takzvaná loketská sbírka má jedno jisté
negativum, a to takové, že zejména vlivem
poválečné výměny obyvatelstva a následným po desetiletí ze strany státu ne zcela
vzorným zacházením, postrádá odborné
zpracování. A to navzdory své bohatosti a
rozmanitosti. Pozitivem této situace pro
dnešní dobu je to, že s přispěním bystrého
oka pozorného kurátora nám tento soubor
poskytuje možnost zažít objevení většího či
menšího uměleckého „pokladu“.
Přítomnost a identifikování drobné práce
dnes takřka zcela zapomenutého sochaře a
keramika v rámci souboru loketské sbírky
takovým nepatrným objevem může být.
Friedrich Kraus, který v uměleckém prostředí používal zkrácené křestní jméno
Fritz, se rodičům, otci Johannu Augustovi a
matce Marii Terezii, jež pocházela z Lokte,
narodil 12. září před sto třiceti čtyřmi lety
v nedalekém Chodově. O jeho životě dnes
nevíme takřka nic. Ve své době byl však
zcela jistě nepřehlédnutelnou uměleckou
personou regionu, což nám dokládá například jeho účast na první velké přehlídce
česko-německého umění Sudetendeutsche
Ausstellung v brněnském Domě umění
v roce 1921. Ze stejného roku pochází i dnes
již neexistující pomník padlým v první světové válce ve Svatavě. Známe však i jeho
ještě starší umělecké realizace.
Nejdříve se ovšem ještě drobně pozastavme
u jeho uměleckého vzdělání. Nejprve mezi
lety 1902-1905 absolvoval odbornou školu
keramickou ve Znojmě, následně speciálku
na Akademii výtvarných umění u profesora Josefa Václava Myslbeka (1905-1908),
po jejímž ukončení odjíždí, nepochybně
v touze po samostatné moderní tvorbě do
tehdejší Mekky uměleckého světa – Paříže.
Pro budoucího umělce jistě záviděníhodná
průprava.
Rokem 1911 je doloženo jeho zatím nejranější dílo, a to hornický náhrobek v rakouském Grazu. Stejné tématice se věnuje i
v našem regionu. Realizuje náhrobek školního inspektora W. Heinzmana na hřbitově
v Chodově a hrobku pivovarníků Thumů
v Lokti. Navrhuje pomníky padlým v prv-

/ Foto: Keramický reliéf Friedricha Krause
Zdroj: hrad Loket
ní světové válce v roce 1925 ve Stříbrné a
v roce 1927 v Trojmezí u Chebu. Často při
těchto realizacích spolupracuje s dalším
chodovským sochařem Aloisem Zuberem.
V roce 1923 obdržel zakázku na čtyři monumentální figury portálu banky Kreditanstalt v Chodově (převzato z publikace
Sokolovsko-umění, památky a umělci V.
Prokop, L. Smola).
Krausův keramický reliéf zastoupený v loketské sbírce kopíruje tematickou linii jeho
tvorby, představuje nám však rozměrově
atypické komorní dílo o velikosti 26 x 28,5

Někoho by mohl zmást tvar helmy vojáka
a považovat jej za příslušníka armády německé, ale není tomu tak. Je správně ztvárněna helma vzor M 17, která byla podle
německého vzoru v rámci modernizace po
roce 1917 vyráběna v Rakousku pro rakouskou armádu.
Zobrazená scéna takřka úplně vyplňuje
prostor reliéfu realizovaného v dobovém
moderním pojetí s lehkým akcentem vrcholícího stylu Art-Deco, zcela typickým
pro období vzniku díla ve dvacátých letech
minulého století, a zachoval se v dokonalém stavu.
J. Hejda, správce depozitáře

inzerce

ZOO KRMIVA A CHOVATELSKÉ POTŘEBY U FOGLŮ
Nabízíme:
• kvalitní granulovaná
krmiva pro psy a kočky
• masové konzervy a kapsičky
• krmení pro rybičky,
hlodavce, papoušky
Otevřeno:
PO–PÁ
SO		

9:00–18:00
8:00–12:00

T.G. Masaryka 113, Loket – náměstí
Těšíme se na vaší návštěvu!
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Loketská
zákoutí
Soutěž LOKETSKÁ ZÁKOUTÍ
vyhlásilo v březnu 2021 Město Loket. Zúčastnit se můžete buď jednorázově každý měsíc, nebo opakovaně – po dobu 9 měsíců zašlete
vždy k 10. dni v měsíci 1 fotografii
na adresu:
fotosoutezloket21@gmail.com.
Úplná pravidla soutěže najdete
na webu města
www.loket.cz/aktuality.

11 / SOUTĚŽ

Loketské listy / září 2021

Loketská zákoutí
SOUTĚŽ AMATÉRSKÝCH FOTOGRAFŮ

/ Foto: Cesta do města tunelem po kolejích bez kapky rosy. Foceno
v květnu 2021. Autorka: Marcela Princová

P

átého a šestého kola soutěže se
zúčastnilo 18 amatérských fotografů a my jim moc děkujeme za krásné pohledy do zákoutí našeho města.
Fotografie byly zveřejněny v průběhu
července a srpna na oficiálním profilu Facebooku města Loket a opět
se těšily velkému zájmu publika, což
potvrdilo více jak 300 hlasujících. Děkujeme za účast v soutěži fotografům
i hlasujícím a těšíme se na další várku
fotografií v měsíci září.
A JAK HLASOVÁNÍ DOPADLO?
5. kolo soutěže – červenec
1. místo – Cesta do města tunelem po
kolejích bez kapky rosy. Autorka: Marcela Princová – 62 hlasů
2. místo – Houpačka v Kostelní uličce.
Autor: Miloš Polívka – 44 hlasů

/ Foto: „Ještě ty srnky namaluj, ať má Bohouš radost“! Foceno
20. 5. 2021. Autor: Miroslav Vaculík

3. místo – Cestou na vyhlídku nad
benzinkou. Autorka: Hana Macháčková
– 25 hlasů
4. místo – Krátká ulička s růžemi. Autorka: Věra Pečená – 14 hlasů
5. místo – Schody skoro až do nebe.
Autor: Miroslav Vaculík – 11 hlasů
6. místo – Krasavice v malém parku.
Autor: Robert E. Tau – 10 hlasů
7. – 8. místo – Romantické místečko
na terase hotelu Bílý kůň. Autorka:
Irena Friedrichová – 9 hlasů
7. – 8. místo – Kuk z amfíku na zimní
hrad! Autor: Karel Hrdlička – 9 hlasů
9. místo – Vyhlídka na Kozích hřbetech.
Autorka: Marcela Kupková – 7 hlasů
10. místo – Veteráni v Lokti. Autor:
Pavel Váša – 6 hlasů
6. kolo soutěže – srpen
1. místo – „Ještě ty srnky namaluj, ať

má Bohouš radost“. Autor: Miroslav
Vaculík – 26 hlasů
2. místo – Z procházek po zákoutích
loketských vyhlídek. Autorka: Marcela
Princová – 20 hlasů
3. místo – Někdy to krásné máme
za „barákem“!. Autorka: Irena
Friedrichová – 15 hlasů
4. místo – Měsíc a jeho tajemství. Autorka: Hana Macháčková – 11 hlasů
5. místo – Zima u hradu. Autor: Pavel
Váša – 9 hlasů
6. místo – Ohňostroj a smírčí kříže.
Autor: Karel Hrdlička – 8 hlasů
7. místo – V nočním tichu se stále
objevuje krása Lokte. Autor: Robert E.
Tau – 3 hlasy
8. místo – Pohled na radnici škvírkou
z okna hradu. Autorka: Marcela Kupková – 1 hlas
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