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Hrad loket byl prezentován
v rámci Czech Travel Trade Day

/ Foto: Zaměstnanci hradu ve společnosti zahraničních zástupců cestovních kanceláří na Czech Travel Trade Day Zdroj: Pavla Johanovská

V

Karlovarském kraji se v květnu konal
Czech Republic Travel Trade Day, jehož
úkolem je řešení, jak zvýšit zájem o Českou republiku. Přijeli odborníci na cestovní
ruch z celého světa, konkrétně 73 zástupců
cestovních kanceláří a tour operátorů z 23
zemí a 86 tuzemských podnikatelů v oblasti turismu. Organizátoři – CzechTourism
ve spolupráci s Destinační agenturou Živý
kraj za podpory Karlovarského kraje – věří
v úspěch této prestižní akce. Pro účastníky
byly připraveny tematické poznávací cesty
po kraji zaměřené na lázeňská města zapsaná na seznamu UNESCO, široká nabídka
historických i přírodních památek v okolí a především zážitky, při nichž proběhly
ukázky tradiční výroby nebo ochutnávky
regionálních specialit. Prezentováno bylo
též aktivní vyžití od cyklistiky v Krušných
horách po vodáctví na řece Ohři.  

Hrad Loket v této mezinárodní akci hrál jednu z hlavních rolí. 21. 5.  se na nádvoří uskutečnil slavnostní večer pro všechny účastníky TTD, pro které byl připraven doprovodný
kulturní program, výklad v kostýmech či
možnost vyzkoušet si tradiční řemesla.
Do zajištění této akce „na klíč“ se zapojili
všichni zaměstnanci hradu a účastníkům
TTD tak poskytli jedinečné okamžiky, při
nichž mohli potkat Karla IV. a jeho dvorní
dámy, J. W. Goetha s Ulrikou von Levetzow,
řemeslníky, písaře, orientální tanečnice,
alchymistu a další. Vyzkoušet si mohli písmomalířství, výrobu mýdla a svíček, ražbu mincí, lukostřelbu, kejklování, rytířské
souboje, historické tance, tkalcovství či se
mohli stát na pár okamžiků flašinetářem.
Tuto vzácnou návštěvu přivítal starosta
města Petr Adamec a prožil s ní celé večerní
dění na hradě. Prodiskutoval úskalí turismu

v jiných částech světa a načerpal inspiraci
pro možné inovace v cestovním ruchu pro
město Loket. Na pódiu při hlavní ceremonii
uvedl: „Věřím, že účastníci TTD na hradě
zažijí ojedinělý a nezapomenutelný zážitek,
který budou prezentovat ve všech koutech
světa.“ A opravdu tomu tak bylo, návštěvníci odcházeli spokojeni s úsměvem na tvářích
s vlastnoručně vyrobenými svíčkami, mýdly
či vyraženými mincemi, prsty špinavými
od inkoustu a bolavými z lukostřelby a kejklování, s nohami okopanými díky tanečním kreacím s dvorními dámami a posilněni alchymistickými nápoji na lásku, krásu
a mládí.
Děkuji celému hradnímu týmu za zvládnutí
této akce bez zaškobrtnutí!
Jana Těžká,
ředitelka hradu
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Z radnice
/ Město Loket podalo žádost do dotačního
programu Efekt na modernizaci veřejného osvětlení, který byl vyhlášen Ministerstvem průmyslu a obchodu. Výzva je součástí
Národního plánu obnovy a jejím cílem je podpora měst ve snaze dosáhnout energetických
úspor a současně zkvalitnit veřejné osvětlení, především zajistit bezpečnější a zdravější
životní prostředí díky nižší spotřebě energie
i snížením světelného znečištění nejen pro
své obyvatele, ale také pro zvířata. V Lokti se
modernizace bude týkat dvou set světelných bodů a v případě schválení dotace
bude realizována ještě letos.
/ Městu Loket se konečně podařilo získat pozemek na vybudování nové hasičské
zbrojnice! Jedná se o pozemek v sousedství
sběrného dvora v Revoluční ulici, který byl
ve vlastnictví Loketských městských lesů. Zároveň došlo ke změně územního plánu, aby
zde výstavba této občanské vybavenosti byla
možná. V současné době probíhá tvorba projektové studie, která je připomínkována jak ze
strany členů našeho hasičského sboru, tak dotčených orgánů. Následně dojde ke zpracování
projektové dokumentace a pevně věříme, že co
nejdříve také k samotné výstavbě objektu. Naši
hasiči si opravdu zaslouží mít konečně důstojné zázemí a vhodné umístění zbrojnice tak, aby
bylo možno co nejrychleji vyjíždět k zásahům.
/ Zastupitelstvo města se rozhodlo odkoupit
pozemek vodáckého tábořiště Dronte
v Tovární ulici a na červnovém jednání nákup pozemku odsouhlasilo za kupní cenu 3 miliony korun. V době, kdy finanční prostředky
na účtech ztrácejí svou hodnotu a město se
často potýká s nedostatkem pozemků v centru
města, které by mu umožnily rozvoj, se jedná
o logický krok. Po převodu pozemků na město
budeme řešit jejich následné využití.
/ Rada města schválila modernizaci metalické sítě CETIN. Firma bude postupně
obnovovat svou optickou síť, která slouží poskytovatelům např. internetového připojení a která umožní připojení k vysokorychlostnímu internetu, a to o rychlosti
až 1Gbit/s, případně i vyšší. Prvními částmi
města, kterých se modernizace bude týkat, je
centrum města a ulice Tovární. Následně by
měly být připojovány další lokality.
/ Město Loket podalo na počátku roku 2022
žádost o poskytnutí dotace na opravu
a údržbu cyklotras z programu Karlovarského kraje, jehož cílem je podpora rozvoje
cyklistické infrastruktury regionu. Zastupitel-

stvo Karlovarského kraje rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 300 tisíc korun. Opravy
provedou LML a práce budou v tomto rozsahu: sekání a mulčování okrajů cyklotras, výřez
křovin, opravy povrchu cyklotras Loučky a Loket – Svatošské skály, čištění rigolů a opravy
mobiliáře. Celkové náklady projektu činí 400
tisíc korun, dotace pokryje 75 % výdajů projektu. Dílčí části prací by měly být dokončeny
do konce srpna t.r.
/ Rada města odsouhlasila společnosti TERM
GROUP realizaci vlastní investice „Intenzifikace výroby tepla“ v pronajatých nebytových prostorech objektu kotelny
ve Sportovní ulici. Jedná se o technické zhodnocení kogeneračních soustrojí přidáním bloku tepelných čerpadel v celkové hodnotě 1,5
milionu korun. Město Loket se na realizaci
investice nebude finančně podílet. Technické
zhodnocení bude zcela hrazeno nájemcem.
/ Rada města schválila uzavření smlouvy se
společností Divadelní služby Plzeň na dodávku Zrcadlové stěny včetně baletní
tyče v tanečním sále ZUŠ za cenu 176 tisíc
korun. Doplnění důležitého vybavení pro výuku zlepší možnosti pro kvalitní vzdělávání
mladých tanečnic a tanečníků.
/ Rada města schválila výběr dodavatele v rámci zadávacího řízení a veřejnou zakázku malého rozsahu na opravu historických zdí
na pozemcích bývalého kostela sv. Jana
Křtitele v Rooseveltově ulici. Nejvýhodnější byla nabídka firmy BOLID s.r.o., která
má zkušenosti s obnovou památek, s nabídkovou cenou ve výši 3,2 milionu korun. I na tuto
akci jsme získali dotaci od Karlovarského kraje ve výši 150 tisíc korun. V rámci prací budou
obnoveny opěrné zdi a dojde k umístění restaurovaného památníku Dr. Glückseliga. Práce započnou v průběhu července t.r.
/ Městu Loket byl přidělen grant ve výši 950
tisíc korun od společnosti ČEPS na vybudování a vybavení workoutového hřiště.
Již je také zpracována projektová dokumentace na tento typ sportoviště, které by mělo
být vybudováno ve Sportovní ulici mezi
tartanovým a dětským hřištěm. Požadavek na vybudování tohoto sportoviště vyšel
z dotazníkového průzkumu v rámci přípravy
strategického plánu rozvoje města. Předpokládané náklady na vybudování sportoviště
včetně zemních prací a dopadové plochy činily
v květnu 824 tisíc korun bez DPH. Spoluúčast
města by tedy neměla při stávající ceně činit
více než 50 tisíc korun. Rada města schválila

na své 14. schůzi znění zadávací dokumentace
a vypsání veřejné zakázky dle platných Zásad
města. Věříme, že se nám podaří vybrat zhotovitele zakázky a projekt bude realizován ještě
v letošním roce.
/ Rada města schválila dodavatele nového
zabezpečovacího systému knižního
fondu Městské knihovny v Lokti. Vzhledem k tomu, že stávající zabezpečovací systém
je zaostalý a částečně nefunkční, byly vedoucí
knihovny Mgr. Tesařovou poptány 3 firmy,
které zajišťují moderní ochranu fondu proti
krádeži. Technologie RFID kromě ochranné funkce poskytuje i komfort pro správu
knižního fondu, neboť čipy jsou zároveň důležitými nosiči informací o dokumentu. S ohledem na kladné reference oslovených městských knihoven, jež tento systém využívají,
byla vybrána firma ORIS PLUS. Celková cena
za dodávku a montáž zabezpečovacího systému je ve výši 292 tisíc korun. Částka bude
částečně hrazena z dotačního programu VISK.
/ Rada města schválila tři žádosti o.p.s. Hrad
Loket na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města pro infocentrum na výrobu
mobilní aplikace Audioguide – průvodce městem ve výši 47 tisíc korun, na výrobu tištěných tematických průvodců (letáků) a webové stránky infocentra ve výši
45 tisíc korun a pro hrad na restaurování
12 kusů lidového nábytku s polychromií
z tzv. Loketské sbírky ve výši 45 tisíc korun.
INFORMACE O MYTÍ NÁDOB
NA SMĚSNÝ A SEPAROVANÝ
ODPAD
V úterý 19. července 2022 proběhne
mytí nádob (popelnic) na směsný komunální odpad v Lokti, Údolí, Nadlesí a Dvorech.
Žádáme obyvatele a podnikatele, kteří
mají s městem Loket uzavřenou smlouvu,
aby tento den ponechali nádoby na přístupných místech a uklidili si je až po jejich umytí.
Ve čtvrtek 21. července 2022 proběhne
mytí nádob na plasty.
Nádoby na směsný komunální odpad
na sídlištích – nádoby 1100 l (po výsypu
nezamykat) a nádoby na sklo budou myty
v pátek 22. července 2022.
V pátek 29. července 2022 proběhne
mytí nádob na papír.
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Slovo starosty
Vážení
spoluobčané, ale nyní aktuálně
zejména
všechny děti, učitelé i nepedagogičtí pracovníci!
Další náročný školní rok je u konce
a já srdečně přeji dětem krásné
hlavní prázdniny! Věřím, že jste si je
zasloužili a svými výsledky jste rodičům udělali mnoho radosti. Jistě
na vás čeká spousta neobyčejných zážitků, táborových radovánek, pobytu
s rodiči na dovolené, her a setkávání s kamarády. Užijte si vše ve zdraví
a opatrujte se!

Všem zaměstnancům našich škol přeji zasloužený odpočinek, naberte síly
do dalšího školního roku. Budu rád,
když se vrátíte po prázdninách plni
energie a elánu. A vám, milí rodiče,
přeji, abyste si volný čas s vašimi dětmi
dosyta užili.
Všem občanům našeho města přeji
klidný čas dovolené, ať už v zahraničí,
nebo v Čechách, ať vás nepotkají žádné
nečekané nepříjemnosti. Pokud budete
trávit dovolenou v našem městě, zvu
vás k využití bohatého kulturního programu nebo k pobytu v okolní přírodě,
která je v okolí Lokte tak krásná.  

KNIHOVNA
Vážení přátelé, jako každý rok mění
Městská knihovna Loket na letní
prázdniny (1. 7. – 31. 8. 2022)
otevírací dobu.
Po-Út	   zavřeno
St-Čt	   10-12, 13-17 hod.
Pá		   zavřeno
So-Ne	   10-12, 13-17 hod.
Ve středu 6. 7. 2022 bude zavřeno
(státní svátek).
Od 1. 9. 2022 se opět vracíme k naší
obvyklé otevírací době.

Ing. Mgr. Petr Adamec,
starosta města

Dvorana získala 1. místo odborné poroty
v soutěži „Stavby Karlovarského kraje 2022“

S

outěž a přehlídka Stavby Karlovarského kraje vznikla v roce 2001
a letos se uskutečnil 21. ročník. Cílem
soutěže je vybrat nejlepší stavby bez
omezení jejich charakteru a účelu, které
byly zkolaudovány a uvedeny do provozu v období předchozích tří let, tedy
od 1. 1. 2019 až 30. 4. 2022.
Vítěze soutěže v jednotlivých kategoriích vybrala odborná porota i veřejnost
na základě hlasování. Samostatně pak
byla udělena cena hejtmana Karlovarského kraje a cena primátorky města K.
Vary.
Dvorana získala 1. místo odborné
poroty. Do soutěže ji přihlásilo město

Loket, které je vlastníkem a investorem
rekonstrukce. Projektantem stavby je
Ing. Petr Podlipský z projekční kanceláře NEUPROJEKT, zhotovitelem stavby
je firma ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.
Vítězem veřejného hlasování se stala rekonstrukce bečovského hradu,
konkrétně Pluhovského paláce, která
získala přibližně jednu čtvrtinu z odevzdaných hlasů, volilo ji 1017 lidí z celkových 4315.
Nejlepší stavby byly představeny
16. června na společenském večeru Dnů
stavitelství a architektury Karlovarského kraje.

Loket je součástí komunikační sítě

mestoloket.munipolis.cz

www.munipolis.cz/aplikace

Co vám přihlášení přinese?
INFORMOVANOST
Informace o dopravních uzavírkách,
blokových čištěních, činnosti radnice apod.

ZÁBAVA
Pozvánky na kulturní a sportovní akce,
program pro volný čas

AKTUALITY
Novinky z města, moderní komunikace s radnicí

SPOLUPRÁCE
Spolurozhodování prostřednictvím anket

HLÁŠENÍ ZÁVAD A PORUCH
Efektivní a rychlé řešení
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„Město má být ve službách občanům soběstačné“

N

a konci září skončí čtyřleté funkční
období stávajícího loketského zastupitelstva i vedení města. Největší odpovědnost za chod města má starosta města
Ing. Mgr. Petr Adamec, který je v pořadí pátým starostou Lokte od roku 1990.
Oslovil jsem jej tedy s žádostí o poskytnutí bilančního rozhovoru a jsem rád, že si
na mě udělal ve svém nabitém programu
čas a mou žádost neodmítl.
Při průzkumu různých loketských
diskusních fór jsem si všiml, že témata týkající se města vás zajímala
ještě dlouho před tím, než jste se
stal v roce 2014 zastupitelem města.
V hluboké historii fór jsem narazil
také na příspěvky deset let staré,
kdy vás zajímalo mimo jiné téma
rušení střední průmyslové školy,
zveřejňování veřejných zakázek,
údržby města a také jeho propagace.
Podařilo se vám ve vašem aktuálním
funkčním období něco z toho, co jste
tehdy kritizoval, napravit?
Již před osmi lety se nám (tehdy jsme byli
s kolegy v opozici) podařilo prosadit změnu pravidel pro zadávání veřejných zakázek, kterou se řídíme dodnes. Vzhledem
k inflaci a vývoji cen na trhu nás ale brzy
bude čekat jejich změna, která usnadní
zadávání zakázek. Co se týká zrušené průmyslové školy, tak to bylo bohužel velmi
špatné rozhodnutí bývalého vedení Karlovarského kraje v čele s paní hejtmankou.
Už se ale vůbec nezajímalo, co se školou,
respektive jejími budovami bude dál. Část
budovy „průmyslovky“ byla po zavření
školy vrácena městu a nám se dle mého
názoru podařil velmi dobrý obchod. Za tu
navrácenou část budovy „průmyslovky“
jsme od kraje získali směnou s malým doplatkem v řádu statisíců korun budovu internátu, kde provozujeme (resp. naše ZŠ)
školní jídelnu a kde nás brzy čeká důležité
rozhodnutí, co s budovou nadále. Karlovarský kraj teď ve spolupráci s námi řeší,
jak naloží s nevyužívanými objekty bývalé průmyslovky. Zatím jsou „na stole“ dva
teoretické záměry, o kterých ale nechci
nyní moc mluvit, abych je náhodou nezakřiknul.
Jsem přesvědčen, že údržbu města by
mělo mít pod svými křídly právě město,
nikoli externí dodavatelé jednotlivých služeb a my jsme to vyřešili zřízením městské
společnosti Technické služby. I přes nelehký start společnosti v roce 2019, které
mnozí opoziční zastupitelé nepřáli, si my-

/ Foto: Starosta Lokte Petr Adamec se svým
čtyřnohým přítelem Nikem
slím, že se její služby rok od roku zlepšují
v oblasti kvality odvedené práce i vybavení společnosti, i když platíme téměř stejné
výdaje, které město dříve platilo externím
dodavatelům. Samozřejmě i já vidím, že to
má ještě mnohé nedostatky, a je na nás,
abychom se jich zbavili.
A co se týká propagace města a informovanosti občanů, tak zde vnímám obrovský
posun! Založili jsme městské infocentrum,
které provozuje hrad. Od počátku svého
vzniku se věnuje propagaci města naplno,
stalo se certifikovaným místem pro poskytování informací pro návštěvníky města,
vydalo řadu informačních materiálů, pořádá vlastivědné procházky a úspěšně propaguje město nejen v regionu, ale i za hranicemi země. Ale i město samotné využívá
naplno mnohé informační kanály a snaží
se objektivně informovat občany o dění
ve městě nejen tradiční cestou, kterou
jsou Loketské listy a webové stránky, ale
i díky moderním technologiím, jako jsou
sociální sítě a nově též aplikace Mobilní
rozhlas. Za sebe jsem rád za dobře fungující facebookové stránky, osobní setkávání
s občany v rámci cyklu Otevřená radnice
a při veřejných projednáních a také za Loketské listy, kde je tématům rozvoje města
věnován štědrý prostor.
Když jsme spolu před dvěma lety dělali rozhovor, ptal jsem se mj. na to,
zda máte nějaký sen, který byste
chtěl proměnit ve skutečnost. Tehdy
jste řekl, cituji: „Mám. Tím snem je

jednoznačně rekonstrukce náměstí.
A potom samozřejmě věc dlouhodobá, která se řeší stále a asi pořád
bude – parkování. Vytvoříte jedno parkovací místo a máte na něj
„hned“ minimálně dvě nová auta.“
Podařilo se vám alespoň část svých
přání proměnit ve skutečnost?
Nepodařilo, budu k sobě kritický. S parkováním asi budeme bojovat stále, a to
z mnoha důvodů a specifik Lokte. Jednak roste počet aut na jednu domácnost,
ale plochy v historickém městě sevřeném
po obvodu skalami rozšířit jednoduše
nelze. V neposlední řadě je Loket velmi
oblíbenou turistickou destinací Čechů
i zahraničních návštěvníků. I když brzy
vybudujeme další parkoviště před hlavním
mostem, tak bude míst k parkování stále
nedostatek. Sice jsme se odhodlali odstartovat velkou změnu parkování v centru
tím, že jsme vymezili zóny, kde parkovat
lze, přesto cesta k nějaké optimalizaci
bude hodně dlouhá a bez funkční represivní složky podle mne fungovat nemůže.
Bohužel i někteří rezidenti, kteří chtěli,
abychom neuspokojivou situaci s parkováním řešili, ho nakonec sami bojkotují.
Co se týká samotné revitalizace náměstí, tak pokud budu mít tu možnost, budu
iniciovat vypsání architektonické soutěže, která bude mimo projektu stavebních
úprav (předláždění a celková revitalizace
ploch) řešit právě i tzv. dopravu v klidu.
Stejně tak je velmi aktuální zabývat se
zřízením městské policie, která bude
na dodržování pravidel dohlížet a pomůže usměrnit parkování návštěvníků města, které by nemělo být rozhodně na úkor
obyvatel Lokte. Městská policie by zároveň měla řešit i další problémy, jako jsou
vandalismus, černé skládky, rušení nočního klidu a mnoho dalšího.
Vaše funkční období nebylo úplně
jednoduché. Kůrovec, pandemie
koronaviru a v aktuálním roce také
válka na Ukrajině a s ní související
zdražování snad úplně všeho. Jak
jste to přežil? Věřím, že mnohdy jste
musel mít bezesné noci.
Ano, bezesné noci mám, ale to mám asi
vrozené, možná je to nová civilizační nemoc. Popravdě se ale člověk lépe popere
s problémy, které ovlivňují celou společnost, než s miliónem malicherností, které
někdy člověku otravují život. Opravdu asi
to nejtěžší, s čím se člověk nejen na mé
pozici setkává a s čím se nejhůř bojuje, je
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lidská hloupost a nenávist. Je to klišé, ale
je to tak.
Který zásadní problém města, jemuž
jste dali v programovém prohlášení
koalice prioritu, vnímáte ze svého
pohledu jako zdárně vyřešený?
Vyřešených problémů je mnoho a v podstatě bezprostředně po nich se objeví
několik dalších. Ale předsevzali jsme si,
že město některé zásadní věci má řešit
samo, a ne je outsourcovat. Protože pak
se stává rukojmím dodavatelů. Zřídili
jsme technické služby, máme vlastní infocentrum, vlastní kulturní organizaci
(dvoranu) a já nemám pocit, že by fungovaly špatně. Podařilo se nám úspěšně dotáhnout největší investici města
za posledních 30 let, a to rekonstrukci
právě dvorany, ale také se nám podařilo najít pro ni smysluplné využití. Stejně
tak je využitý prostor bývalé ZUŠ, který
je zčásti pronajatý firmám a zčásti slouží
volnočasovým spolkům a organizacím.
Realizovali jsme mnoho větších i menších projektů rozvoje infrastruktury
a máme připravené projektové dokumentace na rekonstrukci Tovární ulice,
chodníky na ulicích Sokolovská a Nádražní (od pomníku J.W. Goethe směrem k nádraží), projekt na parkoviště
u železničního přejezdu. Teď ještě zbývá
sehnat peníze. A jak jsme deklarovali již
v našem programovém prohlášení před
čtyřmi lety, máme zájem financovat akce
co nejvíce z dotačních programů, protože to je cesta pro dobrou kondici městské
pokladny. Za sebe mne těší, že se nám podařilo po mnoha letech investovat do dětských hřišť a revitalizovat je, vybudovat
venkovní učebnu před školou na ploše
po zbořeném domě, ale třeba také výrazně více sázet stromy, než je kácet.
Čtyři roky ve funkci jsou na některé
úkoly málo, jak slýchávám od politiků. Čas je neúprosný a mnohdy
od představy a nápadu po realizaci
uběhne spousta času. Člověk musí
překonat mnoho překážek a vyvinout značné úsilí, aby úkol dokončil
a měl dobrý pocit z toho, že se věc
podařila. Máte i vy nějaký zatím nedořešený úkol, který byste rád, lidově řečeno, dotáhl do konce?
Jak už jsem zmínil výše, nedořešených úkolů je více. Za sebe bych určitě chtěl dotáhnout revitalizaci náměstí, stavebně dokončit
všechny etapy rekonstrukce Tovární ulice
a stejně tak dořešit rekonstrukci Revoluční
ulice a Údolí. Budu rád, když se podaří dokončit projekt požární zbrojnice, kdy se nám
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konečně podařilo získat pozemek a pracujeme na projektové studii a projektové dokumentaci. Určitě by si velký revitalizační zásah zasloužil náš amfiteátr a hřbitov. Těch
věcí je opravdu mnoho a asi v každé části
města je něco, co je problém a vše se nevyřeší za čtyři roky, ani za osm let. Ale to je prostě úděl a úkol samosprávy.
Zmiňujete, že se snažíte co nejvíce
využívat dotační programy. Pokuste
se vyjmenovat nejzásadnější dotace,
které město v uplynulých čtyřech letech získalo a které zlepšily (zkvalitnily) občanům Lokte život?
Pro mě i kolegy z koalice byl a stále je
prioritou občan Lokte. Když se zamyslím
nad jednotlivými projekty, které jsme
realizovali právě z dotačních titulů, tak
většina z nich byla určena na zkvalitnění
života místních. Dotací se nám z mého
pohledu podařilo získat mnoho, menších
i větších. Z finančně významných, lidově
řečeno miliónových dotací to byla např.
dotace na dopravní terminál v Nádražní
ulici, vnitřní rekonstrukci základní školy s vybudováním výtahu, silnici Na vyhlídce, některé stavební a restaurátorské
práce ve dvoraně, výstavby naučné stezky
Třešňovka a hlavně na vybudování nového dopravního terminálu „Předmostí“.
Z těch menších dotací, ale nikoli finančně
nevýznamných, se podařilo zrealizovat
mnoho nejen stavebních, ale i kulturních
akcí a projektů na zlepšení životního prostředí. Ale není to jen zásluha vedení města! Každá z investičních akcí byla týmovou
prací nejen mě a radních, ale též zaměstnanců městského úřadu. Bez nich a jejich
profesních znalostí a velkého pracovního nasazení by se nám podařilo dokončit
mnohem méně a za to jim patří obrovské
poděkování.
Společně s vámi nastoupili do vedení města také čtyři radní, z nichž
polovina byla v komunální politice
nováčky. Během funkčního období
došlo k výměně dvou radních.   Jak
hodnotíte spolupráci s lidmi, kteří
vám stáli po boku a společně s vámi
rozhodovali o chodu města?
Každý z nich, a nemluvím jen o radních,
ale též o koaličních zastupitelích, pomohl
jinak. Nechci nikoho z nich vyzdvihovat,
ani snižovat, ale obecně lze říci, že nikdo
z nich nebyl pasivní a nepromarnil mandát, který mu občané města svým hlasem
dali. Někdo pomohl zkušenostmi, jiný
selským rozumem a reálným pohledem
na řešenou věc, jiný přispěl ku dobru věci
zase svou pečlivostí, pracovitostí a ně-

kdy i urputností (úsměv). Někdy to mezi
námi skřípalo, ale osobně si myslím, že
jsme do dnešních dnů spolu vydrželi
jako tým, který se vzájemně podporuje, a to považuji za nejdůležitější. Jsem
za to rád, protože na začátku volebního
období nám někteří opoziční zastupitelé
predikovali brzký konec a rozpad koalice,
právě pro rozdílnost našich povah a nedostatek zkušeností v komunální politice.
Důležité ale je, že máme podobný pohled
na problémy města a dokážeme se shodnout na kompromisu. Osobně mne velmi
mrzí, že jednomu z nás, Jardovi Hlavsovi, bohužel nebylo dopřáno dotáhnout to
s námi až do konce volebního období, ale
myslím, že nás „shora“ bedlivě sleduje.
Občas se asi chytá za hlavu (úsměv), ale
určitě nám drží palce.
Jaký nejdůležitější úkol z vašeho
pohledu čeká nové vedení města
po volbách?
Ať už bude ve vedení města kdokoliv,
tak ho čeká mnoho úkolů. Řadu projekčně připravených akcí, které jsem zmínil
výše, je potřeba realizovat už jen z toho
důvodu, že některé jsou vázané na dotace, které jsme na to získali a některé akce
jsou již také „zasmluvněné“. A pak samozřejmě bude záležet na tom, jaké si určí
v září zvolené vedení města priority. Já
pevně věřím tomu, že se podaří pokračovat v započatých věcech, že se vedení
města bude dál dařit získávat peníze z dotačních programů. Občany města je třeba informovat o tom, co se ve městě děje
a komunikovat s nimi všemi dostupnými
informačními kanály. Za nejdůležitější
úkol považuji vyvarovat se zbytečných
třenic ve společnosti a motivovat lidi
ke spolupráci a pomoci.
Vím, že se rád procházíte po městě
s vaším psem. Které místo v Lokti
nebo okolí je oblíbeným cílem vašich procházek a proč?
Teď s kočárem je těžší dostat se do některých míst, ale přesto je jich mnoho
jak ve městě, tak v jeho okolí. Popravdě
jedním z mých nejoblíbenějších míst je
vyhlídka na město na skále pod Šibeničním vrchem. Tam jsem rád chodil už
v dětství. To místo je krásné samo o sobě
a přidanou hodnotou je úžasný výhled!
A také je to místo, kde doufám, že nebude nikdy moc lidí. I když i to k Lokti už
nedílně patří a takových míst zde není
mnoho.
Rozhovor vedl
Antonín Mazáč
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Novinky ze ZŠ Loket
Š

kolní rok utekl jako voda. Spolu se školními akcemi končí také kroužky. ZŠ
Loket nabízí svým žákům pestrou škálu volnočasových aktivit, které jsou pro žáky bez-

platné. Některé jsou realizovány díky projektům MŠMT. Věříme, že děti navštěvovaly
kroužky rády a že v nich budou pokračovat
i v novém školním roce. Na závěr bychom

chtěli popřát všem zaměstnancům ZŠ Loket,
žákům a jejich rodinám pěkné léto.
ZŠ Loket

/ Foto: Žáci 1. stupně se věnovali výtvarným činnostem (kresbě, malbě a dalším výtvarným technikám) na kroužku Mgr. E. Herdové.

/ Foto: Žáci 1. a 2. stupně se každé úterý setkávali na kroužku Pohybových aktivit Mgr. R. Jarošové, která vede také středeční kroužek
PEER aktivistů.

/ Foto: Různé čtenářské aktivity a slovní hry si mohli žáci 1. a 2. stupně vyzkoušet ve Čtenářských klubech vedených Mgr. J.Weissovou a
Mgr. M. Očkayovou.

/ Foto: Ž S angličtinou se mohli naši nejmladší žáčci seznámit na
kroužku paní vychovatelky M. Naporowské.

/ Foto: Žáci 2. třídy se setkávali v Klubu anglického jazyka pod vedením Mgr. V. Zikulové. Cizí jazyk se učili za pomoci básniček, písniček,
her i učebnice Happy House 2.

/ Foto: Pan Z. Demeter trénuje již 20 let mladé fotbalisty a 12 let vede
florbalový kroužek
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Červnové akce ve školce
Č

erven nám přinesl již opravdu letní počasí a o létu byla i hudební pohádka, kterou nám přijelo zahrát divadlo
Letadlo. S létem souvisí také poznávání
pestrosti přírody a děti měly ve školce
jedinečnou možnost na vlastní oči sledovat housenky transformující se do krásně
zbarvených motýlů. Motýlky několik dnů
krmily a poté je vypustily do volné přírody.
Jednou z červnových akcí bylo také setkání s loketskými hasiči, kteří děti seznámili
se svojí prací. Děti si mohly zblízka prohlédnout hasičské auto i s jeho vybavením a prakticky si vyzkoušet, jak funguje

proudnice. Jako poděkování namalovaly
starší děti hasičům krásné obrázky.
Konec školního roku znamená vždy i loučení s našimi předškoláčky. Ti ještě stihli
navštívit své kamarády v 1. třídě přímo při
vyučování a mohli si vyzkoušet jaké to je,
usednout do školní lavice. Kdo letos opouští mateřskou školu a byl slavnostně pasován na školáka, můžete zjistit na tablu
vystaveném v jedné z výloh na náměstí.
Všem budoucím prvňáčkům přejeme hodně školních úspěchů a radosti ze získávání
nových dovedností a poznatků.
MŠ Loket

Za vzděláváním
do Irska

L

éto se blíží a s ním i čas prázdnin.  
Na netradiční letní prázdniny se letos
velmi těší čtyři vyučující anglického jazyka
Základní školy Loket Mgr. Veronika Zikulová, Mgr. Šárka Flesarová, Mgr. Bohumila Bůžková a Mgr. Iveta Hamplová, neboť
prožijí dva srpnové týdny v malebném
irském městečku Galway. Zde se zúčastní
jazykově-metodických kurzů anglického
jazyka na jazykové škole Galway Cultural
Institute. Účast na této vzdělávací aktivitě
v rámci dalšího vzdělávání pedagogů je realizována díky podpoře vzdělávacího programu Evropské unie ERASMUS +. Tento
program umožňuje mezinárodní výjezdy,
podporuje mezinárodní spolupráci, přináší
inovaci do vzdělávání a podporuje rozvoj
všeobecných dovedností.  
ZŠ Loket tuto možnost využila a zapojila se
do programu projektem „Lepší angličtinou
k lepší výuce anglického jazyka a k mezinárodní spolupráci“, na jehož realizaci
získala z programu ERASMUS + finanční
podporu. Díky projektu načerpají učitelky
ZŠ Loket nové zkušenosti s výukou anglického jazyka jak po stránce jazykové, tak
metodické. V anglickém jazyce se zdokonalí a poznají kulturu a způsob života v hostitelské zemi. Získané dovednosti a zkušenosti jsou připraveny po návratu domů
sdílet nejen se svými kolegy, nýbrž i s dalšími pedagogy škol v regionu. Přispějí tím
k obohacení a zatraktivnění výuky anglického jazyka i k vyšší motivaci žáků učit se
cizímu jazyku.
ZŠ Loket

/ Foto: Malý nadšenec během svého prvního hašení Zdroj: Archiv MŠ

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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Léto s infocentrem

I

nfocentrum města Loket, provozované
HRADEM LOKET, o.p.s. i v roce 2022 připravilo pro širokou veřejnost zajímavé letní
programy.
Již tradičně třetím rokem je pokračováno s komentovanými vycházkami plných informací,
které poskytnou odborní průvodci na slovo
vzatí. Akce TOULKY LOKETSKEM v doprovodu historie a přírodních věd se uskuteční
od června po září.
Koncem června se uskutečnila vycházka přírodovědecká vedená Petrem Krásou. Zájemce zavedla a hradby a zabývala se květenou. 28. června do loketského podzemí zve toulka historická
pod patronací Jiřího Klsáka. Počátkem července pak bude vypravena procházka s Janou
Motlíkovou, která je určena rodinám s dětmi
a zaměřuje se na pověsti Loketska, na jejím
konci bude možno si opéct buřtíka nebo postavit skřítčí domeček. Koncem července Filip Prekop zaměří pozornost návštěvníků na loketské
kostely. Srpen pak bude věnován toulce po hradě v doprovodu restaurátora Jakuba Kándla, se
kterým se zájemci podívají na všechny hradní
fresky a nakouknou mu i „pod ruku“ v místnostech doposud veřejnosti uzavřených, nicméně
v letošním roce zahrnutých do restaurátorských
obnov. Koncem srpna Klára Rozsypalová naváže na knihu s názvem Loket pod lupou: zaostřeno na detail a provede městem svou skupinu zájemců, které upozorní na detaily staveb
a drobných objektů v centru města. Poslední
štafetu vycházek roku 2022 pak převezme Petr
Rojík, který si připraví geologickou vycházku
na téma Jeskyně v údolí Ohře.
Dále se infocentrum zapojilo do letní turistické
hry Kam po Sokolovsku, která probíhá od 1. 5.
do 31. 8. 2022. Tato hra vás letos zavede na osm
unikátních míst. Na každém z nich po vyluštění šifry naleznete ukrytou schránku s razítkem
a bonusovou otázkou. Razítka a odpovědi zapíšete do soutěžní karty, kterou si můžete od 1. 5.
vyzvednout i v loketském infocentru.
Každá soutěžní karta odevzdaná do 31. 8. v sokolovském infocentru bude zařazena do slosování o speciální cenu divoké karty a karta s nejvyšším počtem razítek a bonusových odpovědí
vyhraje hlavní cenu soutěže a k tomu sokolovský turistický pohár.
Celé prázdniny jsou pak ve znamení akce Déčka – České televize s názvem Spravte to TO!
Tato akce je zatím opředena tajemstvím, jisté je
jen to, že bude nutné pomoci zachránit situaci
splněním řady úkolů. Od 1. 7. se více dozvíte
v Černé věži v Lokti. Bližší podrobnosti budou
též průběžně zveřejňovány na webu www.
spravtetoto.cz.
Samozřejmě ke všem výše uvedeným akcím je
více informací na stránkách www.info.loket
nebo www.hradloket.cz.
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Návštěva z arabského světa
2. června se Hrad Loket stal jednou ze tří
zastávek v Karlovarském kraji pro delegaci
zástupců předních představitelů v oblasti ekonomiky a financí se Saudské Arábie,
Kuvajtu, Bahrajnu a Kataru. Tito představitelé z řad politiků a podnikatelů zavítali
na hrad v doprovodu diplomatů a zástupců
Ministerstva zahraničních věcí České republiky a dle plánovaného harmonogramu
se zde necelé tři desítky těchto návštěvníků měly zdržet maximálně 10 minut. Před
hradem je osobně přivítal starosta města

Petr Adamec a pozval je na těch několik
málo minut, které k návštěvě měli vymezené, na nádvoří hradu. Nakonec byli všichni
hradem natolik zaujati a okouzleni, že zavítali i do jeho útrob a strávili za hradními
zdmi bezmála dvě hodiny. Naprosto všichni odjížděli s nadšením a příslibem, že tuto
jedinečnou historickou památku budou
doporučovat dále.
Jana těžká
ředitelka hradu

/ Foto: Představitelé arabského světa na Hradě Loket Zdroj: hrad Loket

Hrad Loket v měsíci červenci a srpnu

V

hlavní sezoně cestovního ruchu, tedy
v měsíci červenci a srpnu bude na hradě prodloužená otevírací doba, a to denně
od 9:00 do 18:30, poslední návštěvník
bude do hradu vpuštěn v 18:00. Znovu se
otevře Černá věž, která bude přístupná denně od 9:30 do 17:30 za poplatek
30 Kč, děti a senioři 20 Kč.
Za hradními zdmi se opět naplno rozjede
KUlturní LÉto, v jehož rámci jsou připravena Noční dobrodružství v podání Pouličního
divadla Viktora Braunreitera, tentokráte
s Vampýry či Vaganty, dále divadelní představení, dětské workshopy a řada dalších drobných akcí. V loňském roce byla velmi úspěšná
Hradozámecká noc, a to díky své romantické
atmosféře, proto se hrad Loket opět zapojil.
Osobností této noci bude Johann Wolfgang
von Goethe, který měl Loket velmi rád, a proto
bude mít návštěvník šanci se s ním setkat. Sám
Goethe povypráví o své velké vášni k minerálům a díky barevné chodbě na vlastní kůži
návštěvníci zažijí jeho teorii barev – říkával
„mým záměrem je spíše zobrazovat, než vysvětlovat“. V krátkém videu z dílny Viktora Braunreitera se diváci dozví o jeho lásce
k mladičké Ulrice. Ti odvážnější si přijdou též
na své – budou moci zažít expozici útrpného
práva v noci! Prohlídky budou probíhat každých 30 minut – rezervace nutná!

Neméně zajímavé budou i ostatní akce hradního kulturního léta, například koncert členů
Karlovarského symfonického orchestru, kteří na nádvoří odehrají slavné a méně slavné
filmové melodie.  Letošní rok je také významný tím, že uběhlo 200 let od poslední popravy
na Lokti, proto kat Müschwerk na nádvoří
předvede techniky poprav a průvodci hradu
si připraví speciální komentované prohlídky.
A samozřejmě nesmí být opomenuté věhlasné Středověké slavnosti Purkrabího Půty,
které se budou konat o víkendu dne 13. a 14.
srpna od 10 do 18 hodin. Připraven bude
bohatý program jako středověká klání rytířů na koních, souboje, tanečnice, hudebníci,
ale i řemeslné trhy či ukázka lovu dravých
ptáků, a to vše za doprovodu prodejních trhů
a workshopů pro děti i dospělé.
Hrad letos bude opět žít naplno, věříme,
že jej zaplní návštěvníci z celé republiky,
blízkého německého příhraničí a vlastně
z celého světa.
Veškeré podrobné informace o konání jednotlivých akcí se dozvíte na webových stránkách hradu nebo na jeho facebookovém profilu.
Pavla Johanovská,
kulturní referentka
HRADU LOKET, o.p.s.
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Exponát měsíců července a srpna ze sbírek hradu Loket
POHLEDNICE, PAPÍR, TISK BAREVNÝM
AUTOTYPEM.
NA LÍCOVÉ STRANĚ REPRODUKCE OBRAZU
ALOIZE KIRNIGA: JAN SVATOŠ, PARTIE
ŘEKY OHŘE U K. VARŮ Z ROKU 1920.
VYDÁNO SVAZEM NĚMCŮ V ČECHÁCH,
PRAVDĚPODOBNĚ VLASTNÍM NÁKLADEM.
ROZMĚRY 14,1 X 9,1 CM.
Nastávající letní období nám přináší čas prázdnin, dovolených, výletů a všech dalších aktivit
spojených s cestováním a navštěvováním míst,
na jejichž poznávání většinou jindy v průběhu
roku nezbývá čas. To, co bylo dříve výsadou
bohatší části společnosti, která si mohla dovolit rezervovat notnou část svých finančních
prostředků pro účely odpočinku a poznávání
cizích krajů, je dnes napříč celou společností
běžně dostupnou alternativou trávení volného času. Něco se však v této souvislosti nikdy
nezměnilo. Jednak přímá úměra finanční náročnosti cestování, jednoduše čím dál a do čím
exotičtější destinace se cestuje, tím spolehlivěji
se přibližujeme dnu vlastní peněženky, a jednak naopak něco, co s financemi příliš spojeno není. Jsou to vzpomínky a vlastní emoce
vygenerované na místech, která jsme si přáli
navštívit, a touha toto vše nějakým alespoň letmým způsobem zachytit jak pro sebe, tak pro
někoho nám blízkého, na koho i v té dálce stále
myslíme. A zároveň, přiznejme si, se trochu pochlubit. A toto vše, pokud možno rychle, hned,
vkusně a levně.
A právě toto nám pohlednice umožňuje. Jenomže cesta k ní v takové podobě, jak ji známe
dnes, nebyla tak snadná. Ale vezměme to popořadě a přejděme to, že na začátku veškerého sdělování byla verbální komunikace, která
ovšem před vynálezem moderních elektronických komunikačních prostředků samozřejmě
fungovala pouze v osobním kontaktu. Jistě již
velmi dlouho tu byla listinná komunikace, ovšem ta zaznamenala razantní rozvoj až v 19.
století, v souvislosti s rozvojem vědy a techniky
a narůstající potřebou častějšího zasílání zpráv,
které bylo umožněno až vznikem poštovního
systému nahrazujícího dřívější velmi drahé individuální doručování. Problémem dopisů, které před zavedením obálek měly podobu skládaného listu, byl jejich relativně velký objem a tím
se prodražující přeprava. 1. října 1869 však
dochází k razantní změně a rakouská poštovní
správa ve snaze zjednodušit a zlevnit možnosti
písemného styku zavádí korespondenční lístek.
Úspěch tohoto opatření byl ohromující a od tohoto okamžiku bylo možno relativně levně přepravovat značné objemy písemných zpráv. Zároveň tím byla napřímena cesta k naší barevné
pohlednici.

/ Foto: Pohlednice z lícové i rubové strany
Již třičtvrtě roku na to, v červenci 1870, se
v německém Oldenburském velkovévodství
objevují korespondenční lístky s takzvaným
přítiskem, což bylo většinou nějaké reklamní
sdělení obohacující do té doby volnou plochu
korespondenčního lístku opatřeného pouze
předtištěnou známkou a řádky. Takřka vzápětí stejný nakladatel na tytéž lístky přitiskne
obrázky s tématikou prusko-francouzské války. Za nejstaršího předchůdce pohlednic u nás
se považuje německý korespondenční lístek
s malým obrázkem Sněžky vydaný počátkem
roku 1873 a odeslaný 22. července 1873. Koncem osmdesátých let 19. století již některé
korespondenční lístky nemají předtištěnou
známku, kterou je nutné na ně před odesláním
teprve nalepit, jejich přerod v pohlednice se
dostává do konečné fáze, která nastává po roce
1895, kdy už je jednoznačně rozlišitelná.
Za zlatý věk produkce pohlednic je považováno
období mezi lety 1896-1915, kdy jejich produkce celosvětově prudce eskaluje. Dílem je to jejich značnou oblíbeností, dílem jejich relativně
snadnou a levnou výrobou v masovém měřítku
s přispěním nových tiskových technik. Mimo
již často využívané techniky litografického tisku
se hojně využívá světlotisku, rastrového knihtisku či stále se zdokonalujících moderních fotografických technik. Využívají se i různé druhy
materiálů mimo papíru i třeba kůže, dýha či
poněkud nezvykle březová kůra.
Výrobci pohlednic jistě netušili, že jejich produkty se pro naši dobu stanou často vysoce ceněnými nositeli historických informací o dnes
již často zaniklých místech zobrazených na jejich lícových stranách a událostech s nimi spojenými. V případě naší pohlednice je tento fakt
ještě vzácně umocněn tím, že máme možnost

ztotožnit jak zasilatele, tak adresáta a dopřát
si tím díky několika málo informacím drobnou historickou rekonstrukci. Naši pohlednici napsal a 26. prosince 1920 z Lokte odeslal
Rudolf Richter svému příteli Walteru Ditzovi
do Mnichova přibližně s těmito slovy: „Litujeme, že tě nemůžeme (osobně) pozdravit, ale
ze srdce přejeme šťastný Nový rok. Doufám,
že budu mít příležitost vidět Tvoji zajímavou
výstavu. Od mé paní přeji samou lásku. Nejsrdečněji R. Richter.“ Dr. R. Richter (1873-1922)
byl profesorem na Reálném gymnáziu v Lokti,
kde vyučoval cizí jazyky a literaturu. Mimo jiné
byl autorem díla Goethes Beziehungen zu Elbogen a.d. Eger, pojednávající o vztazích J.W.
Goetha k Lokti. Adresátem byl malíř Walter
Ditz (1888-1925), jedna z nejvýraznějších postav umělecké scény našeho regionu v první
třetině 20. století. Chodovský rodák, který celý
svůj mladický věk prožil v Lokti, kde v roce
1905 absolvoval na místní reálce a s největší
pravděpodobností právě zde vzniklo i později
přetrvávající přátelství s profesorem Richterem
mimo jiné dokládající udržování široce rozvětvených kulturních kontaktů. V roce 1905 mladý Walter odchází na Uměleckoprůmyslovou
školu do Prahy a poté se v roce 1908 zapisuje
na Akademii výtvarných umění v Mnichově,
kde se po absolvování usazuje natrvalo. Mimo
jiné v Lokti realizuje výtvarně pojatý epitaf věnovaný padlým vojákům v 1. sv. válce, kde mezi
jmény těch, kterým nebylo dopřáno přežít běsnění Velké války je i jméno jeho bratra Adolfa.
Toto dílo je dodnes trvale přístupné v loketském kostele sv. Václava. Rodinného neštěstí
tím však není konec. Deset let po svém bratru,
pět let po obdržení naší pohlednice a tři roky
po profesoru Richterovi 5. srpna 1925 Walter
Ditz předčasně umírá v Mnichově na těžký zápal plic. I přes úmrtí v zahraničí je pohřbený
do rodinné hrobky na loketském hřbitově.
Drobná pohlednice, před více jak sto lety zakoupená nejspíše při malém výletu do Svatošských skal, nám takto může vyprávět svůj příběh obohacený o další zajímavé informace.
Po roce 1991, kdy byl v České republice zaveden
internet a krátce nato, co celý svět zahltily mobilní telefony, nastává prudký pokles produkce
pohlednic, a tak trochu se zdá, jako by jim hrozil zánik. K tomu však ale nedochází a nadcházející desetiletí je naopak ve znamení renezance
jejich výroby. Pohlednice totiž umožňují něco,
co elektronická komunikace nesvede – dovedou uchovávat emoce, generovat nostalgické
vzpomínky a potřebují k tomu jen pár slov ručně psaného písma našich blízkých. Stačí je jen
nevyhodit.
J. Hejda, správce depozitáře
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„Přeji si v tomhle rozlítaném světě semknutou komunitu“

L

oketský dráček z.s. pořádá pro Lokeťáky už pár let různé kulturní, společenské a vzdělávací akce. Prsty v Pohádkovém lese a ostatních událostech má
nejen Petra Karlíčková, ale i spousta dalších lidí. Ale právě s Petrou jsem si krátce
„dráčkovsky“ popovídal.

do karet bude opět hrát i počasí, abychom si naše malebné uličky prošmejdili
v klidu, bez deštníků a pláštěnek. Pakliže
byste nás chtěli nově sledovat, prosím,
navštivte náš FB profil s názvem Loketský dráček z.s. Od července letošního
roku nás můžete najít v bývalém tanečním sále ZUŠky ve Sportovní 562 a 563.

Možná je to v Lokti všeobecně známé, ale pro mě je to velká neznámá
– proč dráček? Jak ten název vlastně vznikl?
Když na podzim roku 2019 vznikal náš
spolek, vyhrál tento název, protože díky
prvnímu slovu dokážete ihned lokalizovat
sídlo spolku a druhá část názvu trochu
skrytě vzdává hold naší dominantě – hradu. Dole v hradní věži totiž sídlí hodný
drak Šarkan, který dle pověsti zdejším
hospodyním pomáhal udržovat oheň
v kamnech. Navíc každá maminka jistě
může potvrdit, že doma někdy uličnického dráčka také má.
Jak dlouho už v Lokti pořádáte společenské akce? A kolik vás na to celé
„dráčkovské“ kulturní dění je?
V rejstříku je spolek zapsán od 3. října 2019. V počátcích nás bylo 6 matek,
po menší obměně je nás aktuálně pět:
Petra Karlíčková, Veronika Krejčiříková, Blanka Kurčíková, Martina Straková,
Jana Vitnerová. A rozhodně nekoušeme.
Takže kdokoliv by měl zájem provozovat
svůj kroužek ve Sportovní ulici, pomáhat
při některé z akcí dráčku nebo jen se přidat do baby clubu a docházet s dítětem
do nově zrekonstruovaných prostor spolku, tak budeme jen rády.
Jak moc je letošek na akce bohatý?
Máme za sebou víceméně kalendářní půlrok, které akce se podle vás
nejvíc vydařily?
Za první půlrok 2022 jsme stihli 13 veřejných akcí a několik menších pro klubíkové členy. Akce plánujeme proto, že
nás baví, takže vybrat nějakou nej pro
mne není možné. Jen pro představu výčet proběhlých letošních akcí: Masopust
v dráčku, workshop k MDŽ s výrobou botanických parfémů, Zvířátka pana Kocka
/ pana Stránského / pana Babiče, Vítání
jara a upálení Morany, Hledání velikonočních vajíček, Maškarní ples U Bílého koně, Závody dětí v amfiteátru, Pivní
běh, Pohádkový les…
Oddechnete si přes prázdniny nebo
naopak šlápnete do pedálů?

/ Foto: První akce dráčku v prostorách intru
a všichni zúčastnění v „arktické“ bílé
Jednou z našich větších akcí bude v červenci Rodinný piknik v amfiteátru. Přes
prázdniny se ale především vrhneme
na zabydlování nových prostor a s tím
spojenou kolaudací. Rády bychom stihly
několikero přespávání ve Sportovní ulici
spojené s bojovkami. A proto moc prosíme o pomoc při zabydlování. Přišli jsme
o jakékoliv pohovky. Do nových prostor
sháníme také otevřené hluboké regály
a uvítáme i jakoukoli finanční podporu.
K dispozici máme nově i zahradu, kde
bychom rády nejmenším napouštěly přes
léto bazénky vodou, ty však budeme nejprve také muset pořídit. Do začátku nám
letos neskutečně pomáhá Město Loket,
pan Stangar s celou Elestou a pan Hoch
ze společnosti OTHERM.
Co Lokeťáky čeká do konce roku?
Do výčtu patří především námi již několikrát vyzkoušená Drakiáda, Uspávání
broučků a Adventní besídka. Já osobně
se nejvíc těším na Hledání světýlek. Je
to pracovní název pro akci, která v podzimním období brzkého stmívání supluje
jakýs takýs Pohádkový les. Bude to další projekt, který nám finančně podpořil
Karlovarský kraj a já doufám, že nám

Trochu úsměvná otázka – když si
vás vygooglím, jako první se mi objeví spojení „setkávání rodičů s dětmi“. A jako jedna z akcí je Pivní
běh. Jak moc se v něm angažujete
a jak moc je v Lokti oblíbený?
Důvodem vzniku spolku byly naše děti.
Chtěly jsme spoluorganizovat zážitky,
na které by zpětně vzpomínaly a uchovaly si tak vztah k městu, kde vyrůstaly. Je to ale také o nás rodičích. A tak
logicky chceme potěšit i nás maminky
workshopem k MDŽ nebo dopřát tatínkům příležitost se hecnout a utrhnout
z řetězů třeba při Pivním běhu. Máme
štěstí na ohromnou podporu okolí. Když
se tedy plánuje například Pivní běh, vůbec není problém sehnat podniky, které
by se zapojily, ačkoli to není lukrativní
podnik jako nějaký pražský maraton. Při
obdobných akcích totiž podniky doplácejí
na mzdách a energiích, ale stejně do toho
jdou, protože mají zájem něco dělat pro
své sousedy.
Pomáhají vám Lokeťáci při pořádání akcí?
Pomáhají, ale silné jádro se po ty roky
moc nerozšiřuje. Mým snem je, že bychom například napřesrok měli Pohádkový les, kde "pan Vomáčka s paní Vomáčkovou" mají stanoviště a děti je při plnění
úkolu zdraví: „Ahoj strejdo, jé, ahoj teto“,
protože je poznají pod tou pohádkovou
maskou. Jednoduše se stát semknutější
komunitou v tom rozlítaném světě.
Máte nějaké přání pro vaši organizaci? Něco, co se vám zatím nesplnilo, ale doufáte v to?
Přeji si, aby nám vyšla aktuálně podaná
žádost o dotaci, která by od příštího roku
znamenala příměstské tábory za hubičku
či alespoň základní odměnu pro maminky, které vedou nějaký kroužek v dráčku.
Doposavad fungujeme ryze v dobrovolnickém módu, jen za kroužky si vedoucí
stanovují symbolické vstupné.
Rozhovor vedl
Antonín Mazáč
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Reakce na červnový příspěvek
M

usím reagovat na červnový příspěvek
Pavla Vdovce v Loketských listech.
Já osobně jsem nerozporoval kvalitu systému a ani návrh kulturní komise, který vždy
slouží jako podklad k rozhodnutí zastupitelům, kteří na rozdíl od kulturní komise
mají zodpovědnost, jak finanční, tak i před
voliči.
Samozřejmě je důležité mít dobrý systém
pro přerozdělení financí, od kterého se odvíjí diskuze nad projekty, až k finálnímu
návrhu. Tento průběh kulturní komise potvrdila Klára Rozsypalová i paní Jana Motlíková.

Rozpor (pro mě) nastává v následném
kroku, kdy nám zastupitelům nebyla dána možnost se k tomu vyjádřit
v osobní rovině a řádně to prodiskutovat, jak bylo dříve zvykem. Bohužel
doba covidová tento krok neumožnila,
možnost vyjádřeni zastupitelů byla jen
přes email, což jsem chápal a respektoval. Proto nerozumím tomu, proč v letošním roce, kdy nejsou žádná covidová omezení, byl návrh kulturní komise
poslán emailem. Je problematické diskutovat o návrhu kulturní komise s cca
18 projekty přes email, když na nás

zastupitelích je konečné rozhodnutí
se zodpovědností a rozhodně bychom
měli mít lepší podmínky. Proto jsem to
v nadsázce okomentoval, že je to „robotické“.
Pro mne je celá tato kauza vlastně vyřešena. Na můj dotaz na zastupitelstvu,
zda by se mohlo upustit od emailové
diskuze a vrátit se k původnímu způsobu, odpověděl starosta Petr Adamec,
že s tím nemá problém. Tak snad bude
zase vše, jak má být.
Roman Kvak

Jak se rozhoduje o dotacích
K

ulturní komise jedná o předložených
žádostech pouze z oblasti kultury.
Rozdělování žádostí do jednotlivých skupin (kulturní, společenská a sociální oblast, kam patří mimo jiné i spolky) a sport
přísluší fin. odboru MÚ a kulturní komise
nemůže nikterak ovlivnit, do jaké skupiny
se která žádost dostane. Komise následně
hodnotí předložené žádosti podle systému,
který jí vyhovuje, a hlavně který si všichni
členové komise odsouhlasili již v roce 2019,
protože předchozí zvyklosti při rozdělování
dotací vyhodnotili jako nevýhodné pro určité skupiny žadatelů (třeba ti, co podávají
žádost poprvé). Dříve se z našeho pohledu
rozhodovalo tzv. zvykově. Přednost byla
dávána tomu, kdo žádal opakovaně a posuzovatelé tak měli srovnání. Výsledná částka
pak často odpovídala získané částce z předchozího roku. Malou šanci měli žadatelé,
kteří žádali poprvé. Nezáleželo v podstatě
na tom, jak dobrý projekt na aktuální rok
žadatel připravil či jak popsal v žádosti činnosti a potřeby spolku pro daný rok. Lidově
řečeno, kdo už jednou něco dostal a nebyl
„problémový“, dostal dotaci zase.
Stejný systém byl použit v roce 2021 a 2022
pro rozdělování dotací z oblasti sportu
a společenské + sociální s tím, že byli k hlasování vyzváni všichni zastupitelé (tedy 15
členů ZM). Zastupitelům byl více jak týden v předstihu zaslán hlasovací formulář,
přesné pokyny i naskenované žádosti. Součástí průvodního dopisu byla též výzva, aby

v případě připomínek či námitek zastupitelé reagovali a kontaktovali mě. V roce
2021 ani letos se hlasování nezúčastnili
všichni oslovení zastupitelé, přesto měl
každý možnost se ozvat a vyjádřit nesouhlas s tímto způsobem. Nikdo ze zastupitelů, kteří kritizovali na květnovém zasedání
ZM způsob rozdělování dotací, to však neučinil a co je důležité zmínit, ani nehlasoval,
tedy neovlivnil výslednou částku žadatele
o dotaci. Věřím, že pokud by reagovali jakýmkoliv způsobem ještě před tím,
než Rada města o výsledných částkách
rozhodla (respektive potvrdila výsledky
vzešlé z hlasování), mohlo k osobnímu
setkání dojít a mohlo být o návrzích a připomínkách diskutováno. Bojuje-li někdo

za lepší podmínky, měl by předložit konkrétní návrh, jak transparentně hlasovat
o výši dotace s přihlédnutím k tomu, aby
všichni žadatelé i hodnotitelé měli rovné šance. Závěrem souhlasím s tím, že je
nutné, aby, stejně jako v případě kulturní
komise, se i zastupitelé sešli osobně a odsouhlasili si navržené částky. Věřím, že
pro příští období bude aktualizován Program pro poskytování dotací, ve kterém
budou přesně specifikovány požadavky
i podmínky pro získání dotace, stejně tak
jako bude stanoven systém hodnocení.
K. Rozsypalová
radní a předsedkyně
Kulturní komise

VÝKUP HUB
VYKUPUJI LIŠKY, HŘÍBKY A DALŠÍ JEDLÉ HŘIBOVITÉ HOUBY. V PŘÍPADĚ ZÁJMU
PROSÍM VOLEJTE
NA TEL. ČÍSLO 604 807 004
VÝKUPNÍ CENU SDĚLÍM TELEFONICKY A DOMLUVÍME SE NA ČASE A MÍSTĚ
PŘEDÁNÍ. VÝKUP HUB BUDE PROBÍHAT KAŽDÝ DEN NA STEJNÉM MÍSTĚ.
MIROSLAV GIERTL
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K U LT U R N Í P R O G R A M N A Č E R V E N E C A S R P E N
do 1. 9. 2022
Městská knihovna Loket – VÝSTAVA: Kamarádi – Výstava
věnovaná tvorbě autorů časopisu Kamarádi, určeného pro
vícejazyčně děti a multikulturní výchovu – pořádá: Městská
knihovna Loket a spolek Zaedno
1. 5. – 30. 9. 2022
Hrad Loket – Po stopách dávných časů – Fotografická soutěž
pro milovníky historie, hradu a okolí – pořádá: Hrad Loket
1. 7. – 31. 7.
Městská knihovna Loket – SOU*HVĚ*ZDI* Jevgenija
Kozlova: Akvarelová zákoutí – Patnáctá z pravidelného
cyklu minivýstav představujících nové autory nebo odnože
tvorby autorů již zavedených – pořádá: Městská knihovna
Loket
1. 7. 18:00 – 23:00
Amfiteátr Loket - Tři sestry – Open Air TOUR 2022 – hosté
Komunál a MZH – vstupné 550Kč – pořádá: VLNY music agency
2. 7. 18:00 – 23:00
Amfiteátr Loket – Marek Ztracený TOUR DE LÉTO 2022
– Speciální letní turné s taneční školou Richarda Genzera,
Martinou Pártlovou nebo kuchařem Romanem Stašou
– vstupenky na www.marekztraceny.cz – pořádá: Marek
Ztracený
3. 7. 10:00 – 17:00
Hrad Loket – Hradní dílnička nejen pro děti – příležitost
dát průchod své kreativitě a vyrobit dárky pro své blízké –
pořádá: Hrad Loket
4. 7. 19:00 – 23:00
Amfiteátr Loket – Jethro Tull (UK) – Koncert britské rockové
legendy v rámci jejího evropského turné 2022 – speciální
host česká rocková superskupina Flamengo Reunion
Session – vstupné předprodej 1250 Kč (od 1. 2. 2022 1350 Kč), na místě 1500 Kč, pro 4 osoby 5160 Kč (pouze
v předprodeji) – pořádá: VLNY music agency
5. 7. 17:00 – 18:00
Galerie café – Prague Jazz Swing Quartet – koncert pražské
kapely – dobrovolné vstupné nebo příspěvek na loketské
zvony – pořádá: Galerie café
5. 7. 20:00 – 22:00
Hrad Loket – Tartuffe – slavná francouzská komedie
v provedení Západočeského divadla v Chebu – vstupné:
320 Kč dospělí, 270 Kč děti do 15 let a senioři – pořádá: Hrad
Loket
6. 7. 21:00 – 23:00
Amfiteátr Loket – Antonín Dvořák – Rusalka – vstupné 590
– 890 Kč (dle sektoru) – pořádá: VLNY music agency
8. 7. 19:00 – 23:00
Amfiteátr Loket – Čechomor: 20. výročí premiéry filmu
Rok ďábla – Dvě dekády od natočení filmu Rok ďábla si
připomeneme vskutku netradičně – promítáním filmu
s originálním hudebním doprovodem – vstupné 550 Kč
(předprodej), 599 Kč (na místě), 1960 Kč (Vstupenka pro 4
osoby – pouze v předprodeji) – pořádá: VLNY music agency
9. 7. 9:00 – 18:00
Hřiště Sportovní – Termit cup – 25. ročník futsalového
turnaje s kulturním programem a atrakcemi pro děti –
pořádá: Termiti Loket
10. 7. 15:00 – 17:00
Hrad Loket – Toulky Loketskem: Jana Motlíková – Bylo
nebylo – komentovaná vycházka plná informací, které vám
poskytnou odborný průvodce na slovo vzatý – sraz u bran
hradu Loket, vstupné 50 Kč (děti do 12 let zdarma) – pořádá:
Hrad Loket
15. 7. – 17. 7. 11:00 – 14:00
Hrad Loket – Bez práce nejsou koláče – pohádka v podání
Divadla Dětí Karlovy Vary – vstupné zahrnuto v ceně
vstupenky na hrad – pořádá: Hrad Loket
15. 7. 18:00 – 23:00
Amfiteátr Loket – Divokej Bill + hosté – vstupné 490 Kč
(předprodej – od 1. 2. 2022 570 Kč), 670 Kč (na místě),
vstupenka pro 4 osoby 1990 Kč (pouze v předprodeji) –
pořádá: VLNY music agency
16. 7. – 17. 7. 10:00 – 18:00
Motocrossový areál Loketské serpentiny – Mistrovství
světa MXGP 2022 – jeden z nejprestižnějších motoristických
závodů konaných na území České republiky v roce 2022
– Mistrovství světa v motocrossu ve třídách MXGP a MX2 –
pořádá: AMK Loket
16. 7. 20:30- 22:30
Amfiteátr Loket - Jak je důležité býti (s) Filipem – Oscar
Wilde – světově proslulá komedie v podání společnosti
INGIGO company doplněná živou hudbou formace New
Time Quartet – vstupenky síti Ticket portal a u obsluhy

parkoviště před areálem Amfiteátru Loket – pořádá:
INDIGO company
17. 7. 17:00 – 18:00
Galerie café – Swing Studio – koncert kapely – dobrovolné
vstupné nebo příspěvek na loketské zvony – pořádá: Galerie
café
18. 7. – 22. 7. 8:00 – 16:00
Hrad Loket – Úplně první letní divadelní příměstský tábor
pro děti na hradě Lokti – příměstský tábor zaměřený
na divadlo – pořádá: Hrad Loket
21. 7. 20:00 – 22:00
Hrad Loket – Vaganti na hradě Loket – Pouliční divadlo
Viktora Braunreitera, rezervace na tel. čísle 352 684 648 –
pořádá: Hrad Loket
22. 7. 14:00 – 18:00
Amfiteátr Loket – Štístko a Poupěnka – zábavná show
se senzačními písničkami pro děti – vstupné na https://
stistkoapoupenka.cz/predstaveni-koncerty/ - pořádá: Štístko
a Poupěnka
24. 7. 10:00 – 17:00
Hrad Loket – Hradní dílnička nejen pro děti – příležitost
dát průchod své kreativitě a vyrobit dárky pro své blízké –
vstupné zahrnuto v ceně vstupenky na hrad – pořádá: Hrad
Loket

6. 8. 19:30 – 22:00
Amfiteátr Loket – Chci zas… Letní rock tour LOKET – Letní
turné kapely Lucie – vstupné na www.lucie.cz – pořádá:
kapela Lucie
7. 8. 10:00 – 17:00
Hrad Loket – Hradní dílnička nejen pro děti – příležitost
dát průchod své kreativitě a vyrobit dárky pro své blízké –
vstupné zahrnuto v ceně vstupenky na hrad – pořádá: Hrad
Loket
9. 8. 18:00 – 20:00
Hrad Loket – Toulky Loketskem: Jakub Kándl – práce
restaurátora na hradě Loket – speciální komentovaná
prohlídka hradu, rezervace nutná – pořádá: Hrad Loket
12. 8. 20:00 – 23:00
Amfiteátr Loket – Leoš Mareš a hosté: Staré pecky –
dvouhodinová spektakulární show Leoše Mareše a jeho
hostů – vstupné 990 Kč, 4990 Kč (VIP Meet&Greet) – pořádá:
VLNY music agency
13. 8. – 14. 8. 10:00 – 18:00
Hrad Loket a náměstí – Slavnosti purkrabího Půty –
rytířské turnaje na koních, tanečnice a gotická hudba,
průvod s vladařem a purkrabím – doprovodný program
na náměstí a na zahradě KD Dvorana - pořádá: Město Loket,
hrad Loket a KD Dvorana

24. 7. 14:00 – 17:00
Amfiteátr Loket – Rodinný piknik – letní odpoledne plné
zábavy – pořádá: Loketský dráček, z.s.

13. 8. – 14. 8. 10:00 – 18:00
Kulturní dům Dvorana – Oddychová zóna – celodenní
kreativní dílničky, hry a zábava pro děti, divadelní
představení – pořádá: Kulturní dům Dvorana

24. 7. 17:00 – 18:00
Galerie café – Free Balkán Quintet – koncert kapely –
dobrovolné vstupné nebo příspěvek na loketské zvony –
pořádá: Galerie café

18. 8. 17:00 – 18:00
Galerie café – Francouzský šanson Chouette – koncert
kapely – dobrovolné vstupné nebo příspěvek na loketské
zvony – pořádá: Galerie café

26. 7. 17:00 – 19:00
Hrad Loket – Toulky Loketskem: Filip Prekop – Loketské
kostely – komentovaná vycházka plná informací, které vám
poskytne odborný průvodce na slovo vzatý – sraz u bran
hradu Loket, vstupné 50 Kč (děti do 12 let zdarma) – pořádá:
Hrad Loket

20. 8. 12:00 – 23:00
Amfiteátr Loket – Kryštof kemp 2022 – po čtyřleté pauze
se vrací putovní festiválek Kryštof kemp – Olga Lounová,
Support Lesbians, Sebastian, Kryšof a další – pořádá: VLNY
music agency

28. 7. 20:00 – 22:00
Hrad Loket – Vampýrská noční prohlídka – Pouliční divadlo
Viktora Braunreitera, rezervace na tel. čísle 352 684 648 –
pořádá: Hrad Loket
29. 7. 21:00 – 23:00
Amfiteátr Loket – Bouře – William Shakespeare – další
shakespearovská klasika, magická komedie Bouře, míří pod
hrad Loket – pořádá: VLNY music agency

21. 8. 15:00 – 17:00
Hrad Loket – Slavné filmové melodie – vystoupení
Karlovarského symfonického orchestru – vstupné zahrnuto
v ceně vstupenky na hrad – pořádá: Hrad Loket
23. 8. 18:00 – 19:30
Atrium Městské knihovny Loket – KINO LOKET: Minuta
věčnosti – každoroční promítání filmu natáčeného v našem
regionu – pořádá: Městská knihovna Loket

31. 7. 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Hrad Loket – Vězeňství a Loket – speciální komentovaná
prohlídka hradu, rezervace nutná na tel. čísle 352 684 648 –
pořádá: Hrad Loket

25. 8. 20:00 – 22:00
Hrad Loket – Vampýrská noční prohlídka – netradiční noční
prohlídka Pouličního divadla Viktora Braunreitera – rezervace
na tel. 352 684 648 nebo 606 112 248 – vstupné děti 140 Kč,
dospělí 170 Kč – pořádá: Hrad Loket

31. 7. 13:30, 14:30, 15:30, 16:30
Hrad Loket – Když se mistr kat utne – 200 let od poslední
popravy v Lokti – vstupné zahrnuto v ceně vstupenky
na hrad – pořádá: Hrad Loket

26. 8. 18:00 – 23:00
Amfiteátr Loket – Queenie – jedna z nejuznávanějších
Queen tribute kapel na světě zavítá v rámci své UNIVERSUM
Tour 2022 do Lokte – vstupenky na www.viagogo.com –
pořádá: Q & I production s.r.o (upravit áčko)

1. – 3. 8.
Městská knihovna Loket – Tradiční knihovnický výlet
na Komáří rybníky – i letos se můžete těšit na Library Iron
Mana s novými potrhlými disciplínami, Kýbl blaha, vodní
hrátky, noční bojovku a nebude chybět ani překvapení –
pořádá: Městská knihovna Loket
1. 8. – 5. 8. 8:00 – 15:00
Hrad Loket – Příměstský tábor kreativní – příměstský
kreativní tábor podporující rozum a myšlení – pořádá: Hrad
Loket
1. 8. – 30. 9. od 17:00
Galerie café – Vernisáž výstavy: Kateřina Krausová –
pořádá: Galerie café
3. 8. – 31. 8.
Městská knihovna Loket – SOU*HVĚ*ZDI* Jaroslav
Rejcha: Čas na čaj, čas na štěstí (fotografie) – Šestnáctá
z pravidelného cyklu minivýstav představujících nové
autory nebo odnože tvorby autorů již zavedených – pořádá:
Městská knihovna Loket
4. 8. 19:00 – 23:00
Kulturní dům Dvorana – Degustace vína – degustace
minimálně 8 druhů vín, živá hudba, možnost zakoupení či
objednání prezentovaných vín – vstupné 380 Kč – rezervace
na info@dvoranaloket.cz – pořádá: Kulturní dům Dvorana
5. 8. 21:00 – 23:00
Amfiteátr Loket – Muž se železnou maskou – muzikál
Divadla Broadway – koncertní verze – vstupné 590 – 790 Kč
(dle sektoru) – pořádá: VLNY music agency

27. 8. 18:00 – 23:00
Amfiteátr Loket – KISS party LIVE 90's Loket: S.T.S.B. aka
FUN FACTORY • East 17 • Danzel • Verona – vstupné 600 Kč
(předprodej – od 1. 2. 2022 690 Kč), 850 Kč (na místě),
vstupenka pro 4 osoby 2480 Kč (pouze v předprodeji) –
pořádá: VLNY music agency
27. 8. 20:00 – 00:00
Hrad Loket – Hradozámecká noc – speciální komentované
prohlídky – Johann Wolfgang von Goethe vám povypráví
o své vášni pro minerály – rezervace nutná na tel, čísle
352/684648 nebo 606/112242 – pořádá: Hrad Loket
28. 8. 17:00 – 18:00
Galerie café – Swing Melody – koncert kapely – dobrovolné
vstupné nebo příspěvek na loketské zvony – pořádá: Galerie
café
28. 8. 17:00 – 19:00
Loket a okolí – Toulky Loketskem: Klára Rozsypalová –
Město pod lupou – komentovaná vycházka plná informací,
které vám poskytne odborný průvodce na slovo vzatý – sraz
u bran hradu Loket, vstupné 50 Kč (děti do 12 let zdarma) –
pořádá: Hrad Loket
Přehled připravovaných
kulturních a sportovních
akcí ve městě
i s podrobnostmi
najdete zde:

