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Starostou Lokte se stal Petr Adamec,
místostarostou Jan Hadrava

NOVÝ STAROSTA. Do čela Města Lokte usedá Petr Adamec. Novému starostovi na snímku gratuluje exstarosta Zdeněk Bednář. 

Změna je život. Tak by se dal shrnout výsledek
ustanovujícího zasedání Zastupitelstva Města
Lokte, které se ve čtvrtek 1. listopadu 2018 uskutečnilo na loketském hradě. I když venku foukal
jen slabý větřík, pozicemi ve vedení města se prohnalo doslova tornádo! Do starostovské židle po
tajném hlasování zastupitelů usedl Petr Adamec
(Česká pirátská strana), se kterým si můžete na
straně č. 3 přečíst obsáhlý rozhovor.
„Děkuji za důvěru ostatním zastupitelům, že mě
zvolili do pozice starosty, stejně tak děkuji všem
občanům, kteří nejenom mně dali svůj hlas,“ uvedl v úvodním projevu Adamec. Současně slova

díků adresoval jeho rodině a bývalému vedení
města pod taktovkou Zdeňka Bednáře (TOP 09).
„Měli jsme na hodně věcí rozdílné názory, je tady
ale hodně věcí, na které lze navazovat a na které
může být bývalé vedení pyšné,“ doplnil Adamec
s tím, že vizí koalice je primárně „město pro občany“. „Chceme, aby občan našeho města byl na
prvním místě. Je nám jasné, že významným prvkem je turistický ruch, ale určitě by neměl omezovat občana,“ dodal Adamec. Následovalo další
tajné hlasování, na základě kterého funkci místostarosty obsadil exstarosta Jan Hadrava (LOPATA). „28 let jsem působil v různých stupních sa-

r o z s v ě c e n í

v á n o č n í h o

Foto: printscreen youtube.com

mosprávy a doufám, že zúročím svoji zkušenost
k tomu, aby Loket vzkvétal,“ řekl Hadrava. Do
pozic členů rady většina zastupitelů zvolila Kláru
Rozsypalovou (Naše Město@Loket.cz), Jaroslava
Hlavsu (ODS) a Romana Kvaka (Česká pirátská
strana).
Členy finančního výboru se stali Marie Klášterková, Martin Motlík a Jaroslav Hlavsa, který byl
současně zvolen i předsedou finančního výboru.
Členy kontrolního výboru jsou Tomáš Kubín, Lubomír Stehlík a Jaromír Ungr, který je současně
i předsedou kontrolního výboru.

Kristián Šujan

s t r o m e č k u

Vážení spoluobčané, rád bych Vás tímto pozval na slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku,
které proběhne 2. prosince 2018 od 16 hodin.
Zahájení trhů začne už od 14 hodin s tím, že součástí bude jako již tradičně vystoupení
žáků z mateřské, základní a základní umělecké školy a odpolední advetní prohlídka Lokte.
Těšíme se na vaši účast.
Petr Adamec, starosta
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Baroš v Lokti

h r a d

L o k e t

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
Dodatečně posíláme poděkování starostovi p.
Bednářovi a místostarostovi p. Zahradníčkovi,
kteří nám umožnili navštívit koncerty Honzy
Vančury a Josefa Zímy.
Obyvatelé pečovatelského domu

k r á t c e
Mikuláš 2018
Ve dnech 24.–25.září zvolilo prvoligové fotbalové mužstvo Baník Ostrava jako své zázemí
pro odehrání pohárového utkání s Baníkem Sokolov hotel U bílého koně v Lokti. Lokeťáci tak
měli možnost potkat třeba Baroše, Fleišmana,
Filla nebo golmana Laštůvku. A nejen to. Baník

Ostrava si také zatrénoval na hřišti TJ Loket,
kde mohli ligové borce sledovat i mladí loketští fotbalisté. Ostrava vyhrála v Sokolově 2:1
a naštěstí se neopakoval historický exces, kdy
se před lety střetly v Lokti oba tábory fanoušků.
Petr Zahradníček

Loketská knihovna uspěla
v celostátní konkurenci
Ocenění za mimořádně zdařilý interiér knihovny se samostatnou expozicí umělecké knižní vazby, atraktivní a promyšlenou nabídku programů
a za služby pro všechny věkové kategorie uživatelů získala Městská knihovna Loket. Ta byla nominovaná za Karlovarský kraj na celostátní cenu
Knihovna roku 2018.
„Toto ocenění náleží knihovnicím Marcele
Hadravové a Kláře Rozsypalové, které knihovnu
pozvedly na její současnou úroveň, Janu a Jarmile Sobotovým, kteří vybudovali celosvětově ojedinělou Expozici umělecké knižní vazby, městu
Loket, které knihovnu za celou dobu jejího fungování podporovalo, a především vám, čtenářům
a přátelům knihovny, kdo jste srdcem a smyslem
knihovny,“ říká vedoucí loketské knihovny Kamila Bartůšková.
Slavnostní vyhodnocení a předávání cen se konalo v Zrcadlovém sále pražského Klementina za
účasti ministra kultury Antonína Staňka a ředitele Národní knihovny Martina Kocandy. Nemohla
na něm chybět ani dlouholetá vedoucí loketské
knihovny Marcela Hadravová. „Vnímám to určitě
jako nejprestižnější ocenění. Ale je to vždycky tak
trochu zavádějící. Beru to jako něco, co je důležité pro knihovnictví, že říká: tady jsem, vůči společnosti a veřejnosti,“ shrnula své dojmy z Prahy.
Marcela Hadravová zasvětila knihovnictví 43 let
a sama za tu dobu vidí velký posun v poskytová-

ní služeb. „Nejsložitější je dnes udržet to hlavní
téma, co je v základu slova knihovnictví. Služby
knihoven jsou dnes mnohem košatější. Udržet
uživatele je totiž mnohem těžší,“ je přesvědčená.
Právě širší a pestré služby ale přitahují do
knihoven řadu návštěvníků. Vyhledávají tu nejen
zajímavé knižní tituly, ale rovněž možnost brouzdat po internetu či si přečíst noviny a časopisy.
Do knihoven se lidé naučili chodit na kulturní
pořady i přednášky. „V loketské knihovně jsem
v podstatě denně,“ potvrdil i Lokeťák Miloš Rybař. „Chodím sem hlavně na internet. Když je
jakákoli zajímavá přednáška, třeba pana doktora
Vlasáka z historie, nebo na koncerty či výstavy. Denně si tu přečtu noviny, ale patřím také
mezi čtenáře knih,“ vyjmenoval, čím je pro něj
knihovna přínosem.
Na provoz loketské městské knihovny přispívá
i město Loket. „Je to určitě významný kulturní stánek ve městě, protože nesehrává jen roli
knihovny, ale i společensko-kulturní. Také se
účastním některých akcí, které mě zajímají,“ uvedl exstarosta Zdeněk Bednář.
Loketská městská knihovna sídlí v budově radnice a otevřená je denně kromě pátku. „Budeme
se snažit, abychom knihovnu nejen udrželi na
současné úrovni, ale také dále zlepšovali,“ slíbila
vedoucí Bartůšková.

Zdroj: Lucie Žippaiová, Sokolovský deník

Zveme vás 5. prosince 2018 do atria městské
knihovny, kde bude v 16 hodin připraveno loutkové divadlo a občerstvení. Po něm se přesuneme společně s čerty a andílky průvodem na Hrad
Loket, kde vás čeká hudební představení, dílničky
a v případě splnění úkolů hmotné ceny. Mládež
může vyzkoušet únikovou hru. Akce bude zakončena na hradě mikulášskou nadílkou od 19.30 hodin.
Vstupné je zdarma. Podrobnější informace na
plakátech. Těšíme se na vaši účast !“
Karlíčková (722 105 205)

Okrašlovací spolek vysadil lípu

Město Loket a Okrašlovací spolek Loket slavnostně
zasadily lípu u příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky.
Zasazení lípy se uskutečnilo dne 28. října 2018
v parčíku u benzinové čerpací stanice.

Vítání občánků

Městský úřad Loket změnil způsob organizace
vítání nově narozených dětí mezi občany města.
Rodiče se v případě zájmu mohou přihlásit vyplněním formuláře, který je k dispozici na www.
mu.loket.cz. Termín se rodiče dozví zaslanou pozvánkou. Slavnostní akt se vztahuje na děti ve věku
od 6 týdnů do 1 roku s trvalým pobytem na území
Lokte. (Loket, Údolí, Dvory, Nadlesí.)
Bližší informace poskytne Ivana Horáčková, odbor
správní, telefon 352 359 731,
e-mail: i.horackova@loket.cz.

Hospoda U Radnice
16. listopadu 19:30  VSTUP DOBROVOLNÝ
Fallen Angels rock-punk / Chodov
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„Prioritou radnice by měli být občané Lokte, město by
mělo primárně sloužit jim,“ říká starosta Petr Adamec
Novým starostou Lokte se stal 37letý Ing.
Mgr. Petr Adamec. Je ženatý, má dceru Bereniku a od dětství žije, s malou přestávkou v Lokti.
Po absolvování Střední průmyslové školy Loket vystudoval učitelství biologie a geografie na
Západočeské univerzitě v Plzni a péči o životní
prostředí na České zemědělské univerzitě v Praze. Profesně se celý život pohybuje v oblasti školství a ochraně přírody a krajiny. V posledních
letech působil na pozici zástupce ředitele pro
provoz na Integrované střední škole v Chebu
a jako OSVČ v oblasti ochrany přírody. Před nástupem na pozici starosty pracoval jako správce
Národní přírodní rezervace Soos.
Stal jste se novým starostou města Lokte. Kolem povolebních vyjednávání se na sociálních
sítích objevilo mnoho spekulací, můžete tedy
ozřejmit, jak to bylo z Vašeho pohledu ve skutečnosti?
Po volbách jsme jako Piráti jednali s několika subjekty, prioritou pro nás byla zejména
programová shoda, ale také „lidská“ blízkost
s budoucími partnery. Nechci se již zabývat
povolebními jednáními, prostě nám z hlediska
programu, fungování radnice a lidsky byli nejbližší kolegové z Naše Město@Loket.cz, Lopaty
a ODS a s těmi jsme po volbách uzavřeli koaliční dohodu.
Jaké budou Vaše první kroky v pozici starosty?
Vzhledem k tomu, že je to pro mne nová pozice, tak je třeba se seznámit s fungováním radnice a s jeho zaměstnanci. Prostudovat si všechny
zákony a předpisy, které souvisí s fungováním
města. Setkat se s vedením všech městských
organizací a seznámit se s jejich vizí fungování
těchto institucí. Ale zároveň je třeba se zaměřit
na každodenní a opakující se procesy a problémy jako je tvorba rozpočtu, řešení realizovaných
investic a příprava nových, ale také řešení údržby města, ale i problémů, které trápí občany našeho města. Řízení města je prostě kontinuální
proces, do kterého je potřeba co nejrychleji nastoupit a který se nesmí se změnou vedení města
zastavit.
Na jaké priority se chcete ve Vašem funkčním období zaměřit nejvíce?
Všechny strany, které uzavřely koaliční dohodu mají mnoho společných priorit. Jako tu
nejzásadnější (a tu mělo ve svém volebním programu například i ANO 2011) je, že by prioritou radnice měli být občané Lokte a primárně
by naše město mělo sloužit jim. Chceme, aby
občané našeho města měli možnost ovlivňovat
budoucnost a mohli se podílet na rozvoji našeho
města. K tomu je také potřeba, aby měli všechny

potřebné informace. Chceme co nejvíce sladit
potřeby občanů a turistů tak, aby Lokeťáci byli
cestovním ruchem co nejméně omezeni. Čeká
nás řešení Dvorany a parkování a technických
služeb, situace kolem „průmyslovky“, ale i běžné
údržby, drobných investic a dalších věcí a výsledek musí být takový aby bylo spokojena většina
obyvatel, i když to bude těžké.
V gesci vedení města jsou také jeho „příspěvkové“ organizace, tedy Hrad Loket a Loketské
městské lesy. Chystáte tam nějaké změny?

pracovat a podpořit tak vznik nového vedení.
V minulosti spolu měli oba pánové výrazné
neshody, zejména v pojetí hospodaření Loketských městských lesů. Proč jste se rozhodl
spolupracovat právě s nimi? Nebojíte se, že se
jejich spor může v budoucnu znovu rozhořet?
Nechci mluvit za ně, ale já si myslím, že čas
obrousí různé hrany. Zároveň zjišťuji, že i když
mohou mít každý jiný názor, tak jsou nejen oni
dva schopni věcné diskuze a akceptovat názor
většiny. Je pravděpodobné, že do budoucna dojde k neshodám a to nejen mezi panem Hadravou a panem Hlavsou, ale i mezi dalšími členy
koalice a i celého zastupitelstva, ale takový je
život a čas ukáže. Já věřím, že když je dobrý záměr a rozumné argumenty tak se lze domluvit
na mnoha věcech. Možná jsem naivní, ale věřím,
že se domluvíme.

Jak jsem uvedl na začátku, chci se s vedením
těchto institucí, ale také škol a knihovny a Sborem dobrovolných hasičů Loket sejít a seznámit
se s jejich pohledem na věc a zároveň je seznámit s pohledem svým a celé koalice. Určitě neplánujeme radikální změny, které šly jako fáma
naším městem. Naopak si myslím, že tyto instituce fungují a spíše je to o pohledu na jejich příMá obligátní otázka na závěr, co byste vzkános pro naše město a jeho obyvatele. Zatím (5. zal loketským obyvatelům?
listopadu, poznámka redakce) jsem měl jednání
s panem ředitelem Kolářem a nemám pocit, že
Já jsem teď na jedná přednášce slyšel zajímavou myšlenku. Budoucnost netvoří ti co umřeli,
by náš pohled byl v zásadním rozporu.
ani ti co se narodí, budoucnost tvoříme my a poNa ustanovujícím zastupitelstvu jsem se ptal dle toho bychom se měli chovat. Tak to je asi ten
nového pana místostarosty Hadravy a pana vzkaz, i když není úplně můj.
Rozhovor vedl Mgr. Kristián Šujan
radního Hlavsy, proč se rozhodli spolu spolu-
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Pražský violoncellový kvartet nadchnul mladé posluchače
V závěru měsíce října navštívili žáci ZŠ Školní a MŠ Horní Slavkov a Krásno dopolední
koncerty Pražského violoncellového kvarteta.
Čtveřice mladých cellistů zahrála originální
úpravy nejen nejznámějších klasických skladeb,
ale také filmových melodií a jazzových, rockových nebo popových hitů. Koncerty se setkaly
s mimořádným ohlasem především všech dětí,
které tento den Pluhův dům navštívily, kladně hodnoceny byly i přítomnými pedagogy.
V současné době vzhledem k úspěchu odehraných koncertů hledáme termín celovečerního
koncertu PCQ v lednu nebo únoru 2019 v koncertním sále Pluhova domu.
Zahájena byla také další sezona kruhu přátel
hudby v atriu loketské knihovny, další koncert
se uskuteční 8. listopadu 2018, vystoupí zde
klavíristka a především skladatelka Darja Moiseeva, dále houslistka Eliška Kukalová, zpěvák
Jan Kukal a pod vedením Mgr. Ivety Poslední
pěvecký sbor Melodie Horní Slavkov/Loket
a Harmonie Kraslice.
V říjnu 2018 byl slavnostně zahájen druhý
ročník Akademie umění a kultury, osobně jsem
velmi rád za početnou účast a zájem seniorů
o tento typ vzdělávání v ZUŠ a pochopitelně si
vážím finanční podpory města Horní Slavkov,
které podpořilo druhý ročník Akademie.
V listopadu se žáci ZUŠ účastní Slavnostního
vyhlášení nejlepších žáků Karlovarského kraje,
za naši školu se jimi stal Oldřich Červenka (1.
místo v celostátním kole soutěže ve Hře na bicí
nástroje), dále Matěj Rothbauer (1. místo v celostátním kole soutěže ve Hře na fagot a zároveň 1. místo a titul laureáta soutěže v Mezinárodní soutěži Pro Bohemia Ostrava), oceněni
budou také žáci výtvarného oboru v Lokti
a to za výtvarné projekty „Mazlíčci“ a „Křehce
a něžně“ (získaly stříbrné a bronzové pásmo
v celostátní přehlídce výtvarných oborů ZUŠ
ČR). Vyhlášení se uskuteční 7. 11. 2018 v klášteře Teplá.
Žáci ZUŠ se také účastní Festivalu Základních
uměleckých škol Karlovarského kraje, který se
uskuteční ve dnech 19.–21. listopadu 2018
v Městském divadle Karlovy Vary, za naši školu
zde budou účinkovat žáci tanečního oboru, pěveckého sboru Melodie a orchestru ZUŠ band.
Srdečně zveme také na ojedinělou akci Pecha
Kucha, která se uskuteční 29. listopadu od 19,00
hodin v sále Pluhova domu. Tento mezinárodní projekt představuje prezentace významných
osobností a úspěchy rodáků města Horní Slavkov, v průběhu večera nebude samozřejmě chybět hudební doprovodný program.
Pomalu se blíží prosinec, který nabídne tradiční koncerty a akce Základní umělecké školy, chybět nebudou tradiční vánoční koncerty
žáků hudebního oboru ZUŠ, Roháči na Pluháči, Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby nebo
Předvánoční setkání v Pluhově ulici - o všech
termínech vás budeme informovat na stránkách zpravodaje.
Bc. Jan Zapf dipl. um., ředitel ZUŠ

V listopadu Vás zveme na tyto akce ZUŠ:
8. 11.
Darja Moiseeva a hosté		
atrium knihovny Loket
19. 11. Večer tance - Festival ZUŠ KK
MDKV 			
20. 11. Interní koncert ZUŠ 		
Pluhův dům 		
21. 11. Slavnostní koncert - Festival
ZUŠ KK MDKV 		
20. 11. Interní koncert ZUŠ 		
Pluhův dům 		
29. 11. Interní koncert ZUŠ 			
Taneční sál Loket		
29. 11. Pecha Kucha – osobnosti města HS Pluhův dům 		

18,30 hod.
19,00 hod.
18,00 hod.
19,00 hod.
18,00 hod.
18,00 hod.
19,00 hod.

Připravujeme:
4. 12.
Vánoční koncert žáků ZUŠ 		
6. 12.
Tvorba nás baví 2			
13. 12. Roháči na Pluháči 		
15. 12. Předvánoční setkání v Pluhově ulici
17. 12. Česká mše vánoční J. J. Ryby

18,00 hod.
17,30 hod.
18,30 hod.
15,00 hod.
19,00 hod.

Pluhův dům 		
Taneční sál Loket		
Pluhův dům 		
historické centrum HS
hrad Loket 		
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Podzimní
akce
ZŠ Loket
V říjnu se žáci prvního stupně vypravili do chebského Ekocentra. Prvňáčci se zúčastnili programu
s názvem Jak na louce vyrostl svetr, při němž si
vyzkoušeli předení na kolovrátku a tkaní na stavu.
Druháčci se dozvěděli, jak naši předkové připravovali chléb. Vyzkoušeli si výrobu mouky pomocí
zrnotěrky a kamenného hmoždíře, připravili kvásek a upekli bochníky chleba, které si jako malou
pozornost přivezli domů. Do Ekocentra zavítali
také naši nejstarší žáci, kteří se seznámili s technologiemi zpracování mléka a se způsoby výroby
sýra. Součástí programu byla ochutnávka sýrů.
Během akce si děti prohlédly hospodářské budovy
a nové zvířecí přírůstky a dozvěděly se zajímavosti o životě hospodářských zvířat.
Známá česká spisovatelka Zuzana Pospíšilová
přijela do Městské knihovny v Lokti představit své
knižní novinky Detektivové a narozeninový případ a Logohrátky. Beseda se žákům 3. tříd velmi
líbila, a proto si pohádkové a detektivní příběhy
z pera paní Pospíšilové vypůjčili i domů.
Žáci 5. ročníku se zúčastnili netradiční besedy

s evolučním biologem, hudebníkem a začínajícím
spisovatelem Petrem Turečkem, který představil
svou prozaickou prvotinu Vlasy se vrací. Čtení
ukázek zpestřil návodem na výrobu jednoduchého hudebního nástroje. Ukázal dětem, jak z kelímku a vlasce zhotovit famfrnoch. Společně si na
něj také v závěru zahráli.
4. a 5. října se nejrychlejší běžci naší školy vypravili na atletický stadion Baníku Sokolov. Ko-

Ve školce experimentují s listy
a s podzimními plody

naly se zde tradiční závody v přespolním běhu. Ve
čtvrtek soutěžili žáci 2. stupně. Chlapci ze 6. a 7.
ročníku obsadili celkově krásné 6. místo a dívky
ze 6.- 8. ročníku 9. místo. Následující den závodili žáci 1. stupně. Celkově vybojovali 8. příčku.
Gratulujeme T. Haraštovi, který ve své kategorii
doběhl na 1. místě. Všichni zúčastnění si zaslouží
velikou pochvalu.

Charitativní
fotbálek pomáhal
V říjnu jsme předali pomůcky do Integrované záchranné služby Karlovy Vary. Díky
charitativnímu fotbálku v Lokti, který se
konal v červenci, se vybraly penízky, za které
jsme mohli nakoupit potřebné oxymetry do
integrované záchranné služby.
Tímto bychom chtěli všem poděkovat za
podporu! Především pak futsalovému oddílu Termiti Loket a všem, kteří se zúčastnili
charitativního fotbálku a přispěli. Děkujeme.
Jakub Neudert

Letos jsme si mohli užít krásné slunečné léto
a stejně pěkný je i podzim. Příroda nám nabízí
spoustu materiálu k tvořivým hrám a činnostem.
Z vycházek si nosíme barevné listy a různé podzimní plody. Ve školce s nimi poté experimentujeme, zkoumáme je, využíváme je k výtvarným
i hudebním činnostem, ke cvičení a také se pro
nás stávají stavebním materiálem. Děti mají tyto
činnosti velmi rády, mohou zde uplatnit svou

představivost, fantazii a přitom se přirozeně seznamují s přírodou a jejími proměnami.
V současné době naší školku, kromě jiného,
zdobí sluníčka vyrobená dětmi a jejich rodiči
a i zde je většinou použit různorodý přírodní
materiál. Sluníčka jsou velmi povedená a zůstanou s námi až do příprav na adventní čas a „převlékání“ školky do zimní výzdoby.
Učitelky z MŠ Sportovní
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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.
7. 11. – 2. 12.
VÝSTAVA: Pohlednice 1916 - 1930
Jak vypadaly pohlednice v letech vzniku republiky? Jaká byla témata, grafické ztvárnění,
razítka, známky, co si lidé tenkrát psali? Výběr
ze soukromé sbírky Anny Pláničkové. Výstava
ke 100. výročí vzniku Československé republiky se uskutečňuje za laskavé podpory Karlovarského kraje. Vstup zdarma!
6. 11. 17:00
Vernisáž výstavy Pohlednice 1916-1930
Výstava pohlednic vydaných a odeslaných
v letech 1916-1930. Úvodní slovo: Vladimír
Kalný. Hudební doprovod: Eva Haufová. Výstava ke 100. výročí vzniku Československé
republiky se uskutečňuje za laskavé podpory
Karlovarského kraje. Vstup zdarma!
7. 11. 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.
8. 11. 18:30
Koncert ZUŠ: Daria Moiseeva a hosté
Večer mladých interpretů. Klavíristka a skladatelka Daria Moiseeva (1998) si pozvala do
svého programu houslistku Elišku Kukalovou
(1998) a zpěváka Honzu Kukala (1996). Na
koncertě vystoupí Spojené sbory Harmonie
a Melodie. Pravidelný koncert pořádaný Sdružením rodičů a přátel Základní umělecké školy Horní Slavkov/Loket.
10. 11. 14:00
22 důvodů, proč napsat dobovou pohlednici
Přijďte si napsat a vyzdobit pohlednici jak za
dávných časů naší republiky, kdy bylo psaní
jedním z mála kontaktů mezi vzdálenými místy a osobami... Vyzkoušejte si druhy zdobného
písma i kaligrafických ozdob a zavzpomínejte

K N I H O V N Y

s námi na nostalgii ručně psané pošty. Těší se
na vás spolek přátel ručně psaných pohlednic!
Pro děti i dospělé, materiál pro max. 30 účastníků, kapacita dílny 10 osob. Dílna se uskutečňuje za laskavé podpory Karlovarského kraje.
Vstup zdarma!
13. 11. 18:00
Ing. Rudolf Tyller: Dráha Slavkovského lesa:
Nové Sedlo - Loket - Krásný Jez
Příběh železniční trati Nové Sedlo – Loket –
Krásný Les bude vyprávět Ing. Rudolf Tyller,
spoluautor stejnojmenné publikace, vydané
v roce 2007. Doplněno promítáním dobových
fotografií a plánů. Vstup zdarma!
15. 11. 10:00–11:00
Bookstart klub
Otevřený klub pro maminky s dětmi 1–3 roky.
Podrobnější informace na webových stránkách knihovny v sekci dětské/projekty/Bookstart. Vstup zdarma!
20. 11. 16:00
Divadelní čítárna pro děti 3–6 let
a jejich rodiče
Nejznámější pohádky trochu jinak. Že už vás
nic nepřekvapí? Mařenku s Karkulkou, Budulínkem a kůzlátky znáte jako své boty? Nenechte se mýlit a přijďte na listopadovou čítárnu. Vyrobíme loutky a zahrajeme si divadlo.
21. 11. 18:00
KINO LOKET: Rebelská střední v Berlíně
Na téhle střední škole není žádná ředitelna
a nerozdávají se žádné známky. Učitele si platí studenti a oni sami také rozhodují o osnovách i každodenním chodu školy. Hanil, Lena
a Alex nikdy nedokončili střední školu, a když
je jim přes dvacet, rozhodnou se to změnit.
Zapíší se do netradiční školy, jediné svého
druhu v Německu. Z nepřítomnosti obvyklé školní hierarchie a běžného stresu ve třídě
jsou noví studenti zpočátku nadšeni, stejně
jako z komunitního života svérázné vzdělávací
instituce. Jenomže na konci tohohle dobrodružství je čeká zkouška navržená i hodnocená stejným způsobem jako na všech ostatních
německých školách. Státní maturita. A na její
přípravu mají jen dva roky. Obstojí v ní? Film
z kolekce Promítej i Ty! festivalu Jeden svět.
Vstup zdarma! Německo 2017, 92 minut, režie: Alexander Kleider.

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).

N A

L I S T O P A D

22. 11. 18:00
HELLBOGEN 2
Večer černého humoru a dekadence se vrací!
Proud pohádek, poesie, skečů, příběhů (ne
úplně) ze života a především ryzích emocí z tvůrčí dílny Teodora Kravála, Ondřejky
Adamovny, Siegfrieda a přísného knihovníka,
tentokrát čistě vlastní tvorba. Jednu pohádku
zprzníme a druhou porodíme, vyřešíme jeden ožehavý celosvětový problém, zanotujeme
si pěkné (ne úplně) písničky a nahlédneme
pod černé sukně krimi zprávám. Smrt formě,
smrt obsahu! Geometrii zdar a kosočtvercům
zvlášť! Vstup zdarma!
24. 11. 14:00 – 17:00
Herní odpoledne: Fungl špígl nígl
Fungl nové deskové hry, které naše knihovna
obdržela jako součást odměny za nominaci na
ocenění Knihovna roku 2018, si budeme moci
zahrát poslední listopadovou sobotu. Zvířata
na palubě, To je otázka!, Karty mrtvého muže,
nový svět hry Carcassonne Zlatá horečka –
a další! Pro děti od 8 do 99 let! Vstup zdarma!
27. 11. 17:00
Úvod do Bible: Světlo naděje
a tma prázdnoty
Od nepaměti tradovaná symbolika světla
a tmy, kosmu a chaosu, života a smrti v radikální Ježíšově interpretaci. Přednáška biblisty
Tomáše Kábrta. Vstup zdarma!
29. 11. 18:00
Vladislav a Katrin Podracký: Špicberky
Pěšky přes ledovce jižní části Arktidy do ruského Barentsburgu se vydal novinář Vladislav
Podracký se svou dcerou. Doplněno promítáním fotek a videí. Vstup zdarma!

Připravujeme na prosinec:

4. 12. 17:00 Vernisáž výstavy Lucie Lomové
Anča, Pepík & spol.
5. 12. 16:00 Mikuláš v knihovně
9. 12. 15:00 Kouzelný vánoční zvonek (vánoční pohádka divadla T601)
12. 12. 18:00 KINO LOKET: Mary a Max
18. 12. 17:00 Úvod do Bible: Zahrada - místo
ráj
22. 12. 18:00 Vánoční koncert Vojty Kiďáka
Tomáška
Vaše knihovna

Vážení návštěvníci knihovny,
dovolujeme si vás upozornit,
že ve státní svátek v sobotu
17. listopadu 2018
bude knihovna uzavřena.
Děkujeme za pochopení.
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spš ostrov
kvalitNí
perspektivNí
vzděláNí

N e j moderNější t e chNi cká škola v ka rlova rs k ém k ra j i ot eví rá p ro rok 2019—2020
tyto obory: autotronik / elektrotechnika / informační technologie / strojírenství / Nástrojař /
veřejnosprávní činnost / mechanik opravář motorových vozidel >>>>>> školu doporučují a práci
absolveNtům Nabízejí: AMPHENOL-TUCHEL ELECTRONICS / BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS CZ s.r.o. /
ČEZ / EPT CONNECTOR / KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY a.s. / LAGARDE SPEDITION spol.s r.o. /
LASSELBERGER, s.r.o. / OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. / SEDLECKÝ KAOLIN, a.s. / SKF LUBRICATION
SYSTEMS CZ, S.R.O. / SVATAVSKÉ STROJÍRNY s.r.o. / S.& W. AUTOMOBILY s.r.o. / TOYODA GOSEI CZECH, s.r.o. /
VLNAP a.s. / WITTE - AUTOMOTIVE / ZF ELEKTRONICS KLÁŠTEREC / ZPA INDUSTRY
>>>>> www.spsostrov.cz
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