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V Lokti zvítězila TOP 09,
druhé místo obsadili Piráti

Foto: Kaňáková Marie
Ve dvou volebních obvodech Lokte se komunálních voleb zúčastnilo
více jak 48 % oprávněných voličů, což je vyšší účast než v předešlých
volbách. Nejvíce hlasů získalo Sdružení TOP 09 a nezávislých kandidátů
s 18,47 % hlasů (3 mandáty – Zdeněk Bednář, Jaromír Ungr, Petr Zahradníček). Na druhém místě skončila Česká pirátská strana 15,69 % (3
mandáty – Petr Adamec, Vítězslav Adamec, Roman Kvak), třetí skončilo uskupení LOPATA – LOketští PAtrioti a TAtínkové 13,76 % hlasů (2
mandáty – Jan Hadrava, Robert Picka), čtvrté skončilo uskupení NAŠE
MĚSTO@LOKET.CZ s 11,12 % hlasů (Klára Rozsypalová, Jan Smolík).

Poděkování voličům od TOP 09 a NK

Vážení Lokeťané, dovolte nám poděkovat vám za důvěru, kterou
naše kandidátka Sdružení TOP 09 a nezávislých kandidátů obdržela v těchto komunálních volbách. Naše společné vítězství vyjádřené
18,5 % obdržených hlasů a navíc největším počtem preferenčních
hlasů pro starostu Zdeňka Bednáře (344), je pro nás zavazující i pro
nastávající volební období a těšíme se na další širokou spolupráci
s ostatními. Všem, kteří uspěli, tímto blahopřejeme.
Kandidáti Sdružení TOP 09 a nezávislých kandidátů

Na pátém místě se umístila ODS s 9,79 % hlasů (2 mandáty – Jaroslav
Hlavsa, Karel Smolík), šesté skončilo ANO 2011 s 9,11 %(1 mandát –
Martin Stark), sedmá se umístila Konzervativní strana 7,78 % (1 mandát
– Lubomír Stehlík) a osmí byli NEZÁVISLÍ 7,74 % (1 mandát – Patrik
Stangar). Z prvního kola voleb do Senátu ČR postoupili Ing. Miroslav
Balatka (STAN, 389 hlasů) a Renata Oulehlová (ANO, 190). Ve druhém
kole nakonec zvítězil Ing. Miroslav Balatka (321 hlasů). Celkově Ing.
Miroslav Balatka získal ve druhém kole v okrese Sokolov 6 902 hlasů,
tedy 59.47 % hlasů. 
(red)

Poděkování voličům od České pirátské strany

Vážení spoluobčané, děkujeme vám mnohokrát za vaši podporu v letošních komunálních volbách a zároveň děkujeme všem, kteří se komunálních voleb zúčastnili, ať už volili jakoukoliv stranu. Vysoká účast u komunálních voleb zároveň ukázala, že vám na Lokti, a na životě v něm,
opravdu záleží. Gratulujeme všem subjektům, které byly do městského
zastupitelstva zvoleny. Věříme v dobrou spolupráci, která povede ku prospěchu našeho města.
Za Českou pirátskou stranu

Petr Adamec, Roman Kvak a Vítězslav Adamec
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Dvorana? Začínáme!

h r a d

L o k e t

3. listopadu, 20:00 
110 Kč
Rituál The Doors revival Other Voices+Led
Zeppelin Souther
10. listopadu, 20:00 
110 Kč
Kurtizány z 25. Avenue +Ovčie Kiahne
8. - 9. prosince
Vánoční trhy

sepsal Roman Kvak

p o d ě k o v á n í

Na radnici v Lokti podepsal v pátek 7. 9. 2018 starosta Zdeněk Bednář a jednatel společnosti
ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. Josef Bartyzal Smlouvu o dílo na „Rekonstrukci Dvorany“ za 99 miliónů korun.

Marcelu Hadravovou ocenili za
přínos pro rozvoj knihovnictví
Za celoživotní významný přínos k rozvoji
v knihovnictví v Karlovarském kraji byla při 4.
slavnostním setkání knihovníků Karlovarského
kraje oceněna Marcela Hadravová, dlouholetá
vedoucí Městské knihovny Loket.
„Svým působením v Městské knihovně v Lokti významně ovlivnila společenský a kulturní
život v místě, zasloužila se o rozvoj čtenářství,
informační gramotnosti a vzdělávání a vlídně
otevřela dveře knihovny všem, kteří chtěli v jejích zdech najít zábavu, poučení a laskavý přístup,“ ocenila mluvčí krajské knihovny Michaela Němcová. „Za jejího působení se knihovna
mimo jiné stala správcem a provozovatelem expozice umělecké knižní vazby a začala se v souvislosti s tím věnovat výstavnictví. Jednoznačně
se právě díky Marcele Hadravové stala ve městě
Lokti respektovanou, váženou, vyhledávanou
a hojně navštěvovanou otevřenou kulturní institucí. Za což paní Hadravové udělené ocenění
beze sporu právem patří,“ dodala.
Lucie Žippaiová, Sokolovský deník

Loket navštívil autor malované mapy
U příležitosti znovuodhalení a aktualizace výtvarně ztvárněné mapy Lokte v centru města se
u mapy zastavil také autor mapy Eduard Milka.
Společně se svými přáteli aktualizovanou verzi
pokřtil a připomenul její historii. „První mapu
Lokte jsem namaloval v roce 1993 a je stále k vidění na parkovišti pro autobusy. Později jsem
s Asociací Jeana de Carro v Lokti inicioval výtvarné plenéry, a na tom prvním jsem zpracoval

zadání bývalého starosty Lokte Jana Hadravy
a vytvořil mapu novou – její první výtisk se zdařil již v roce 1998,“ uvedl Milka. V loňském roce
inicioval autor její aktualizaci a výrobu nové
verze, která je nyní na třech místech v Lokti, a to
u pomníku J. W. Goetha, u kavárny Florian, kde
nahradila původní již poněkud vybledlou, a na
parkovišti autobusů.

Jaroslav Dolina pro Domorodci.cz

Děkuji všemu personálu hotelu Bílý kůň, hlavně paní Lojínové a panu Bouzkovi za přípravu
vynikajícího občerstvení a vytvoření velice příjemného prostředí na oslavě mých narozenin.
S hlubokou poklonou a přáním mnoha úspěchů Hana Volfová s rodinou.

k r á t c e
O Týdnu rané péče

Týden rané péče je každoroční kampaň, která
sdružuje a podporuje organizace poskytující
službu rané péče. Letos se koná v termínu od 5.
-11. listopadu 2018. O záštitu nad kampaní bylo
požádáno Ministerstvo práce a sociálních věcí
a Asociace krajů České republiky.
Raná péče je bezplatná terénní sociální služba,
která poskytuje odbornou pomoc a poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením,
ohroženým vývojem či poruchou autistického
spektra, od narození do sedmi let věku dítěte.
Do rodin dojíždějí poradci rané péče, kteří provází rodiny v obtížné životní situaci, podporují
vývoj a rozvoj dítěte, rodině poskytují odborné
služby a poradenství, zapůjčují vhodné hračky
a pomůcky pro dítě.
Motto Týdne rané péče „Domov je doma„ vyjadřuje, jak důležité je poskytnout i dítěti s postižením láskyplný domov, který pro svůj další
vývoj potřebuje nejvíce. Motto odkazuje na
důležitost návratu dětí s postižením z institucí
zpět domů, kam patří a kde je jim nejlépe. Motto letošního 11. ročníku Týdne rané péče „Na
lidech záleží“, se snaží upozornit na důležitost
komplexní podpory rodiny.
Organizace zajišťující službu rané péče v Karlovarském kraji:
Společnost pro ranou péči, z. s.
Raná péče Krůček
KUK, z. ú.
Tamtam, o. p. s.

Hospoda U Radnice Loket

Fallen Angels rock-punk / Chodov
16. listopadu 19:30
VSTUP DOBROVOLNÝ
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU (pouze pro fyzické osoby)
se koná: v neděli 21. října 2018
Finské domky - u autobusové zastávky 		
14:00-14:15
Nádražní ul. - u autobusové zastávky (proti prodejně potravin)14:20-14:35
ČSA ul. - u autobusové zastávky (u č. p. 439)
14:40-14:55
Sportovní ul. - sídliště u kotelny č. e. 134
15:00-15:15
Náměstí T. G. Masaryka - před budovou SPŠ 
15:20-15:35
Revoluční ul. - u č. p. 219 (bývalá restaurace Za vodou)
15:40-15:55
Údolí - u autobusové zastávky 
16:00-16:15
Nadlesí - u č. p. 55 (bývalá prodejna)
16:25-16:40
Sokolovská ul. - u autobusové zastávky č. p. 565
16:50-17:05
„Nebezpečný odpad“ jsou zejména zářivky, galvanické články, odpadní oleje
(motorové, převodové, hydraulické), léky, plechovky se zbytky barev, lepidla,
autobaterie, fotochemikálie, kyseliny, atd.
Každý občan města Loket, který má uzavřenou smlouvu na svoz komunálního odpadu, má možnost po předložení platného občanského průkazu, předat

svozové společnosti, výše uvedené nebezpečné odpady a pneumatiky (max.
4 ks na osobu).
„Elektroodpadem“ jsou např. chladničky, mrazáky, televizory, monitory,
sekačky, pračky, atd. Elektroodpad je možné odevzdávat v průběhu celého
roku i ve Sportovní ulici za vjezdem na fotbalové hřiště (úterý a čtvrtek 1618 hodin, sobota 9-12 hodin). Drobný elektroodpad (rychlovarné konvice,
kulmy, grily, počítače, kalkulačky, mobily apod.) lze odevzdávat v průběhu
celého roku do červených kontejnerů umístěných v ulicích Mírová u telefonní budky a v Řeznické ulici - u zadního traktu hotelu Bílý kůň. V radnici za
vstupními dveřmi je umístěný E-box na drobný elektroodpad do velikosti 7
x 26 cm (např. mobilní telefony, tranzistorová rádia, fény, kulmy, hračky na
dálková ovládání, atd.), na použité baterie - vlastní vhazovací otvor; nepatří sem např. výbojky, zářivky, žárovky. Sběrné boxy na vybité baterie jsou
v prodejnách potravin v Nádražní ulici (samoobsluha JIP), v ulici Sportovní
(u p. Staška) a v základních školách.

Z Lokte do Varů a zpět od příštího roku „městskou 22“ denně?
V minulém měsíci jsme vedli se starostou a zástupci MHD K. Vary jednání o dalším osudu linky č. 23 K. Vary – Loket a zpět, která funguje
už asi pět let z našeho impulsu od května do října o víkendech. Protože
se osvědčila, je na stole nový návrh: od příštího roku by se protáhla
stávající linka č. 22 (která jezdí nyní od Tržnice přes Globus, Jenišov až
do obce Hory a zpět) z Hor na Jalový Dvůr Loučky, Nové Sedlo až do
Lokte. Výhodou by bylo, že by tak spojení s lázeňskou metropolí bylo
zhruba 6x denně celoroční! Sdružením prostředků (Globus + obce) by

Začátek roku ve školce
Září mělo pro mnohé energii nového začátku, ačkoli jsme všichni pociťovali končící léto, tak jsme zároveň prožívali začátek nového školního roku.
Během tohoto měsíce jsme se ve školce seznamovali s novými kamarády,
s prostředím budovy, s rytmem dne a společně jsme se snažili s láskou
přeměnit pár prvních slziček ve smích. Přejeme si nadále ať především
smích zní z našich oken a přejeme to i všem lidem kolem nás. Spoustu
radosti v tomto školním roce. 
MŠ Loket

loketský podíl příspěvku na tuto linku představoval zhruba 160 tisíc
Kč. (Současný víkendový sezónní spoj dotuje město zhruba 60 tisíci
Kč). Rada města už schválila obecnou podporu této nové lince, aby
mohly být učiněny další kroky k realizaci tohoto záměru (licence, jízdní řád, projednání v orgánech obcí). Domníváme se, že každodenní
spojení s lázeňským městem se zastávkou u Globusu by za tu cenu bylo
dobrým počinem pro občany našeho města.
Petr Zahradníček, místostarosta
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Hasiči Loket slavili v přírodním amfiteátru 150 let od svého založení

V rámci oslav 150 let hasičů v Lokti byli oceněni zasloužilí členové sboru Miloslav Vdovec, Jaroslav Kučera, Jan Mosebach a Antonín Kozel. Za nimi hasiči
z partnerského Illertissenu.

Přijela také celá řada partnerských sborů s technikou. Z Chodova přivezli hasiči ukázat i historickou techniku.

Oficiálního nástupu na pódiu amfiteátru se zúčastnili i zástupci Krajského vedení hasičů nebo Policie
ČR, ale také hasiči Illertisenu a praporečníci partnerských sborů z kraje.

Kromě ukázek záchrany z vody nebo z výšky
mohli diváci vidět i hašení a vyprošťování z auta.
Ukázky moderoval tiskový mluvčí hasičů Martin
Kasal.

Součástí oslav bylo také dekorování praporů pamětní stuhou, čehož se ujal starosta Zdeněk Bednář.
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Pobočka ZUŠ v Krásně byla slavnostně otevřena
V průběhu měsíce září se v ZUŠ rozběhl nový školní rok. ZUŠ navštěvuje v tomto školním roce 500 žáků ve třech místech poskytovaného vzdělávání (Horní Slavkov, Loket a Krásno). V závěru měsíce byla slavnostně otevřena nová pobočka ZUŠ v Krásně a to v objektu bývalé mateřské
školky, jejíž přízemí pro potřeby ZUŠ zrekonstruovalo město Krásno.
V rámci slavnostního otevření proběhl 29. září koncert sólistů hudebního oboru ZUŠ a orchestru ZUŠ band v kostele sv. Kateřiny v Krásně. V říjnu 2018 navštíví naši školu členové Pražského violoncellového kvarteta, kteří zde předvedou výchovné koncerty pro žáky ZŠ a MŠ
Horní Slavkov a Krásno. Koncerty se konají za laskavé finanční podpory
Karlovarského kraje a diváci zde uslyší nejen klasiku, ale i melodie z dětských filmů a pohádek. Osobně jsem velmi rád, že členové tohoto tělesa
přijali pozvání a přijedou do Horního Slavkova koncertovat.
V říjnu také začíná svoji druhou oficiální sezónu Kruh přátel hudby a to
koncertem kytarového dua Pavel Horych a Timur Sibgatullin v atriu loketské Městské knihovny. V rámci sezony KPH nebudou chybět tradiční
koncerty jako „Roháči na Pluháči“, Rybova mše vánoční v rytířském sále
hradu Loket nebo koncert Karlovarského symfonického orchestru.
Veřejnost také zveme 18. října 2018 do koncertního sálu Pluhova domu
na Slavnostní zahájení „Akademie umění a kultury 2018/2019“. Pokud

ještě zvažujete přihlášení do letošního ročníku Akademie, přihlášky posílejte na e-mail jzapfova@zushslavkov.cz.
Srdečně vás také zveme na koncert k výročí republiky, který se bude konat 27. 10. 2018 v divadelním sále Městského kulturního střediska Horní
Slavkov. Na koncertě pod vedením dirigenta Petra Vronského zahraje
Karlovarský symfonický orchestr, posluchači uslyší v podání tohoto tělesa cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast. Vstupenky
na koncert jsou k dispozici v kanceláři ZUŠ Horní Slavkov a na kavárně
MěKS.
V říjnu vás zveme:
18. 10., 18.00 hod. , Pluhův dům HS
Slavnostní zahájení Akademie umění a kultury
23. 10., 18.00 hod. , Pluhův dům HS
Interní koncert žáků ZUŠ
25. 10., 18.00 hod. , taneční sál Loket
Interní koncert žáků ZUŠ
27. 10., 18.00 hod. ,MěKS HS
Koncert k výročí republiky

Rybářské závody na Velké Anně: Největší ulovenou
rybou závodu byl amur bílý v délce 52 cm

Dne 29. září 2018 pořádal ČRS MO Loket od 6.00-16.00 hodin na RMV
Velká Anna v Novém Sedle třetí ročník Podzimních rybářských závodů. Této akce se zúčastnilo 30 soutěžících, pro které bylo připraveno
deset cen a dvě ceny za největší ulovenou rybu. Jedna cena byla také

určena pro nejmladšího účastníka závodů. Vše v celkové hodnotě 17
000 korun. Do revíru bylo před samotným závodem vysazeno 350 kaprů velikosti 35 - 60cm (průměrná hmotnost 2 kg), 11 trofejních kaprů
(průměrná hmotnost 8 kg), kterých už je na tomto revíru cca 25 ks, 30
amurů (průměrná hmotnost 2 kg), pro zpestření obsádky 21 ks jesetera malého o průměrné velikosti 75 cm. Dále tři Koi kapři, kteří byli
vypuštěni ke zvláštní události, která proběhla na tomto revíru den před
závody.
Počasí bylo v předešlých dnech jako na houpačce. Týden před závody
bylo letní počasí a během několika dní přešlo v téměř zimní. To se negativně odrazilo na aktivitě ryb. Oproti loňskému závodu to znamenalo mnohem méně úlovků. Přesto bylo umem, pílí, ale i štěstím, které
k rybařině patří, soutěžícími uloveno celkem 64 ks bodovaných ryb. Na
prvním místě se umístil Pavel Květoň - 12 ulovených ryb (27 bodů), na
druhém místě Hana Kopčová- 12 ulovených ryb (20 bodů) a na třetím
místě Radek Hejna - 8 ulovených ryb (16 bodů). Nejmladší účastnicí
byla Hana Kopčová (13 let). Největší ulovenou rybou závodu byl amur
bílý v délce 52 cm, lovec Pavel Květoň. Druhou největší ulovenou rybou
závodu byl kapr o délce 50 cm, lovec Radek Hejna.
Všem soutěžícím bychom chtěli poděkovat za účast na této akci. Poděkování patří městu Nové Sedlo a městu Loket za zajištění bezvadného
zázemí a podporu naší organizace. Velký dík patří našemu hospodáři, Lukášovi Vejříkovi, který celý závod zorganizoval a rovněž celému
týmu, který se po celou dobu závodu staral o zázemí a hladký průběh
soutěže. Děkujeme i našemu sponzorovi RYBÁŘSKÉ POTŘEBY K.
VARY RYBÁŘE. Tímto vás zveme na již tradiční jarní rybářské závody,
které se budou konat 8. 5. 2019. Těšíme se na vaši účast.
Předseda ČRS MO Loket František Princ

LOKEŤÁCI, 1. LISTOPADU SE UVIDÍME NA HRADĚ
Vážení a milí Lokeťáci, už 1. listopadu se na hradě Loket poprvé sejde nově zvolené zastupitelstvo, které bude ze svého středu volit
vedení města, tedy starostu, místostarostu a radu. Určitě si to nenechte ujít!
Mgr. Kristián Šujan, končící zastupitel
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Hledáme do týmu: Pečovatelku na ranní směny, případně odpolední
směny pro oblast Loket a Nové Sedlo
Nabízíme: - odpovídající fin. ohodnocení, 7,5h prac. doba, benefity, podpora
vzdělávání, vánoční odměny a 28 dní dovolené
Požadujeme: Řidičské oprávnění
Kontakt: personalni@dop-hc
tel: +420 731 656 208
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M Ě S T S K É

Na akcích bude pořizována dokumentace, která
může být zveřejněna na facebooku a webových
stránkách knihovny.
16. 10. 17:00
Úvod do Bible: Odcizení. Co s ním?
Kde se v nás podle starověkých posvátných textů
Bible bere a jak se s ním podle nich vypořádat?
Přednáška biblisty Tomáše Kábrta. Vstup zdarma!
17. 10. 10:00 – 11:00
Půjčování knih v domě s pečovatelskou službou
Nemáte čas na návštěvu knihovny nebo nohy už
nejsou, co bývaly? Nevadí, knihovna přijede za
vámi do klubovny domu s pečovatelskou službou
ve Sportovní ulici. Bereme s sebou od každého
žánru něco, konkrétní knížky je také možné objednávat během návštěvy nebo předem telefonicky či e-mailem. Přijít a půjčovat může jakýkoli
registrovaný čtenář knihovny.
18. 10. 10:00 – 12:00 Bookstart klub
Otevřený klub pro maminky s dětmi 1–3 roky.
Podrobnější informace na webových stránkách
knihovny v sekci dětské/projekty/Bookstart.
Vstup zdarma!
24. 10. 18:00 KINO LOKET: Piripkura
Uprostřed Amazonie žijí poslední dva původní
obyvatelé pralesního kmene Piripkura. Jejich nejcennějším majetkem je oheň a jejich přežití závisí
na osudu džungle, kterou obývají.
Jair Candor je koordinátor projektu na ochranu
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deštného pralesa. Společně se štábem podniká
cesty do hlubin džungle, aby se tu setkal s Pakyîem a Tamanduou – posledními členy kmene
Piripkura. Těm se jako jediným podařilo přežít
střet s dřevařskými firmami, které likvidují kus po
kusu amazonské pralesy. Do civilizace se tato dvojice vydává pouze v případě, že jim vyhasne oheň.
Film je důležitým svědectvím o tom, že uprostřed
pralesa stále žijí příslušníci domorodých kmenů.
Tato skutečnost totiž jako jediná legálně brání
úplné devastaci zbytku amazonských pralesů.
Film z kolekce Promítej i Ty! festivalu Jeden svět.
Vstup zdarma!
Brazílie 2017, 81 minut, režie: Mariana Oliva, Renata Terra, Bruno Jorge
25. 10. 16:00
Kostěná čítárna pro děti 3–6 let a jejich rodiče
Říjnová čítárna plná úkolů, čtení, hádanek a doplňovaček s halloweenskou tématikou. Seznámíte se s knížkou o Kostíkovi, malé schoulené
kostřičce, která může působit trochu smutně. Ale
nebojte! Vše se v dobré obrátí, když Kostík potká
stejně osamělou holčičku Rozárku. Pro oba je jejich setkání začátkem mimořádného přátelství, ve
kterém se prolíná svět živých a mrtvých. Společně
vám ukážou, že každý ze světů je svým způsobem
krásný, potřebný a vůbec ne děsivý. A přitom
všechno začalo tím, že Rozárce vypadl zoubek.
Úplně obyčejný mléčný zub… Vstup zdarma!
26. 10. 10:15 Setkání s Ester Starou
Uzavřený pořad pro 2. ročníky ZŠ.

Změna ceníku služeb knihovny - zpoplatňování
upomínek, zasílání upozornění formou SMS
Z důvodu přechodu na nový knihovní systém dochází od 1. 9. 2018 ke změně zpoplatnění upomínek
a zasílání upozornění formou SMS.
UPOMÍNKY:
Dospělí čtenáři: 2,- za jednotku za týden
Děti: 1,- za jednotku za týden
MVS (meziknihovní výpůjční služba): 10,- za jednotku za týden
TERMÍN ZASÍLÁNÍ UPOMÍNEK:
Předupomínka: 3 dny před koncem výpůjční doby
1. upomínka: 7. den po uplynutí půjčovní doby
2. upomínka: 14. den po uplynutí půjčovní doby

3. upomínka: 21. den po uplynutí půjčovní doby
4. předžalobní upomínka: 35. den po uplynutí půjčovní doby
ZASÍLÁNÍ UPOZORNĚNÍ FORMOU SMS (předupomínky, upomínky, rezervace):
Tento krok se týká registrovaných čtenářů, kteří
souhlasí se zasíláním upozornění výhradně formou
SMS. Poplatek bude účtování paušální částkou ve
výši 20,-/rok. Čtenářům, kteří v kontaktních údajích mají uvedenou e-mailovou adresu a chtějí zasílat upozornění touto cestou, není poplatek účtován
– zasílání e-mailu je zdarma.

Půjčovní doba Městské knihovny v Lokti
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

10:00-17:00
12:00-17:00
12:00-17:00
12:00-17:00
zavřeno
10:00-12:00;13:00-17:00
10:00-12:00;13:00-17:00

Kontakty
T. G. Masaryka 1, 357 33 Loket
Telefon: 352 684 229
E-mail: knihovna@mkloket.cz
Web: www.mkloket.cz
Staňte se fanoušky našeho profilu na
Facebooku (http://www.facebook.com/mkloket).

Vážení návštěvníci knihovny, dovolujeme si vás upozornit, že ve státní svátek v neděli
28. 10. 2018 bude knihovna uzavřena. Děkujeme za pochopení.
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30. 10. 18:00 PhDr. Daniel Švec:
Naše letectvo a letci 1. republiky
Přednáška mapuje vojenskou (zejména leteckou)
připravenost republiky Československé ve 30.
letech 20. století. Nosnou linií jsou události let
1938 a 1939. Zmíněny jsou osudy letců Plzeňska
a Karlovarska a jejich služba v letectvu ČSR do
okupace. Připomenuty jsou osudy Václava Jíchy
- jednoho z letců slavné skupiny krále vzduchu
Františka Nováka, por. Karla Bečváře - absolventa
vojenské akademie v Hranicích, nebo stíhacího
pilota Karla Poštu, který létal na letounech Avia
B-534. Vstup zdarma!
31. 10. 18:00 MgA. Ivan Kopáčik: Možnosti přístupů a zásahů na poškozených knihách
Přednáška se bude zabývat problematikou restaurování knihy, přístupy a metodami různých typů
zásahů na knižním bloku a knižní vazbě. Dále
budou v přednášce přiblíženy odborné termíny
(restaurování, konzervace atd…) a bude poukazováno na důležitost mezioborové spolupráce.
Všechny prezentované metody a přístupy budou
doplněny o ukázky prací formou fotografií. MgA.
Ivan Kopáčik je vedoucí ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů při Univerzitě
Pardubice. Přednáška se uskutečňuje za laskavé
podpory Ministerstva kultury České republiky.
Vstup zdarma!
Připravujeme na listopad:
1. 11. 17:00
Workshop slepotisku s MgA. Ivanem Kopáčikem
6. 11. 17:00
Vernisáž výstavy Pohledy z fronty
8. 11. 18:30
Koncert ZUŠ: Daria Moiseeva a hosté
10. 11. 14:00
22 důvodů, proč někomu poslat pohled
(workshop výroby dobových pohledů)
13. 11. 18:00
Ing. Rudolf Tyller: Dráha Slavkovského lesa:
Nové Sedlo - Loket - Krásný Jez (přednáška)

Přechod na nový
on-line katalog
Společně s novým knihovním systémem přechází loketská knihovna také na nový on-line
katalog. Odkaz na katalog VuFind:
https://katalog.mkloket.cz/
V souvislosti s touto změnou je nutné aktualizovat přihlašovací údaje čtenářů, kteří chtějí
katalog využívat. Nové heslo čtenářům na požádání vygenerujeme v knihovně.
Čtenáři si také mohou sami vygenerovat nové
heslo při přihlašování do on-line katalogu kliknutím na „Zapomenuté heslo“. Do uživatelského jména prosím uveďte posledních 6 čísel
z čísla čtenářského průkazu (např. 002435).
Děkujeme vám za pochopení milé čtenářky
a milí čtenáři a těšíme se na vaši návštěvu!
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Cestovní Agentura

Tajemství

Jana Poláková, DiS.
nabízí:

. přepravu osob

v místě i po Evropě

INZERUJTE
V LOKETSKÝCH LISTECH

. transport na letiště,

kulturní akce a výlety
Maximálně pro 7 osob.
Ceník: 14 Kč/km

Příklad: KV - Praha, letiště Václava Havla - 1900 Kč

Akce, plán výletů a slevy na:
www.catajemstvi.webnode.cz
T. 602 115 919

t: 739 544 446
e: kalabova@mediaas.cz

Mail: catajemstvi@seznam.cz
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