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PROSINEC 2018

Město Loket přeje všem svým obyvatelům
příjemné prožití vánočních svátků
a úspěšný rok 2019

Blíží se 34. ročník Novoročního běhu v Lokti
Novoroční běh v Lokti se stal již tradiční
součástí vánočních oslav. Letošní, již 34. ročník, se uskuteční v úterý 1. ledna. Start bude
tradičně ve 14:00 hod. od loketské radnice.
V závodní kanceláři se mohou zájemci registrovat od 13:00–13:45 hod. Prosíme účastníky, aby nenechávali registraci na poslední
chvíli z důvodu hladkého průběhu závodu. Je
možné se také přihlásit předem na mailovou
adresu (nbloket@gmail.com). V přihlášce
uveďte jméno a příjmení, ročník narození,
bydliště a mailovou adresu. Závodní číslo
vám bude přiděleno na místě. Zveme všechny příznivce běhu jakéhokoli věku, kteří se na
Nový rok chtějí pobavit se stejně naladěnými
lidmi, rozhýbat své tělo zmožené vánočními
oslavami a hlavně vkročit do nového roku
pohybem.
Za pořadatele Mgr. Rudolf Flaška

Zdroj: Deník mel
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kam vyrazit
AKCE MĚSTA LOKET
2. 12. 2018
Rozsvícení vánočního stromu v Lokti
Tradični akce, kdy se naměsti v neděli odpoledne od 14:00 hodin proměni ve vánočni tržiště
a na Malé scéně se od 16:00 hodin představi děti
z loketskych školek. Následovat bude vystoupení
dětí základní školy a na závěr zazpívají a zahrají
děti ze ZUŠ. Kolem 17:00 dojde ke slavnostnímu
rozsvěcení vánočního stromečku, společnému
přání starosty města Petr Adamce a pana faráře
Jiřího Majkova a předání peněžitého daru.
PROGRAM
14:00 otevření tržiště na náměstí,
16:00–17:00 vystoupení dětí z Mateřské školy
Loket, Živý betlém Základní školy Loket, sólisté
ZUŠ Loket
17:00 – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
za účasti starosty města Ing. Mgr. Petra Adamce
a faráře Mons. Dr. Jiřího Majkova, ICD.
Malá adventní prohlídka historickým centrem
Lokte (2., 8. a 13. prosince) – pořádá Infocentrum Loket

24. 12. 2018 21:00 až 23:00
Zpívání pod stromečkem
a Půlnoční svatá mše
Organizátor Cubitus - pěvecký sbor z Lokte
http://www.cubitus.eu/
Tradiční „Zpívání pod stromečkem“ začíná od
21:00 hodin a zazpívá loketský pěvecký sbor
Cubitus. Od 22:00 hodin bude následovat „Půlnoční svatá mše“ od Jakuba Jana Ryby v kostele
sv. Václava v podání sboru Cubitus.
31. 12. 2018 18:00 až 2:00
Open air Silvestr v Loketském amfiteátru
Čtvrtý open air Silvestr v Loketském amfiteátru.
Připraveny budou velkokapacitní stany, stánky
s občerstvením a samozřejmě kulturní program.
18.00-20.00 DJ v hlavním stanu
20.30-21.30 Beat Club 68
22.00-23.00 Queen revival
23.30-23.50 Tajfun
23.50-00.10 přivítání nového roku půlnoční
přípitek starosty Petra Adamce a ohňostroj.
00.10-1.30 Tajfun

1. 1. 2019 13:00 až 15:00
34. ročník Novoročního běhu v Lokti Novoroční běh 2019 se uskuteční v neděli 1. ledna
2019. Závod bude odstartován tradičně ve 14:00
4. 12. 2018 16:30 až 17:30
hod. od loketské radnice. Účastníci se mohou
Mikuláš na Mikuláši
prezentovat v závodní kanceláři již od 13:00 hod.
Pořádá Mikuláš pod Krudumem ve spolupráci
Pořadateli této stále více navštěvovanější akce je
s Loketskými městskými lesy s.r.o.
TJ Loket a Městský úřad Loket.
Pojďme společně opět po roce vyprovodit sv.
Zveme všechny příznivce běhu jakéhokoli věku,
Mikuláše na cestu naším krajem.
Podle starých legend na tuto cestu vycházel prá- kteří chtějí zahájit nový rok pohybem, pobavit
vě od hory Krudum, na jejímž úpatí archeologo- se se stejně naladěnými lidmi a rozhýbat své tělo
vé odkryli zbytky raně gotického kostela zasvěce- zmožené vánočními oslavami. 1. ledna 2018 přiného právě sv. Mikuláši. Letošní vyprovázení
vítalo během nový rok 309 účastníků, pokoříme
navíc bude o to symboličtější, že proběhne na
letos hranici 300 startujících?
svátek sv. Barbory, partnerky horníků. A právě
havíři jsou dalšími postavami, které se vyskytují
v legendách tohoto místa. Právě v kostele sv.
AKCE HRADU LOKET
Mikuláše totiž jednou za rok vystupují z hlubin
mrtví havíři.... ale o tom více až na místě.
15. 3. 2019 20:00
Jinak tradičně vás čeká slovo duchovního,
Rituál Znouzectnost + Už Jsme Doma
duchovní písně v podání loketského pěveckého
140 Kč, sál
sboru Cubitus, i občerstvení v režii neméně skvělých Loketských městských lesů s.r.o.
22. 3. 2019 20:00
A samozřejmě přijde i sv. Mikuláš, i anděl a čert. Koncert Vltava +1
130 Kč, sál
5. 12. 2018 16:00 až 20:00
Mikuláš v Lokti
6. 4. 2019 20:00
knihovna, hrad
Insania +1
130 Kč, sál
8.–9. 12. 2018 10:00 až 18:00
Vánoční trhy - hrad Loket a náměstí
12. 4. 2019 20:00
Rituál Depeche mode revival
15. 12. 2018 18:00
130 Kč, sál
Adventní koncert Roháčů
Předprodej vstupenek a rezervace na bráně hra- 3. 5. 2019 20:00
du nebo na telefonu 352 684 104. Sál 120 Kč
Pilsen Queen tribute band
130 Kč, sál
17. 12. 2018 od 19:00
Česká mše vánoční
rytířský sál hradu Loket

AKCE LOKETSKÝCH MĚSTSKÝCH LESŮ
14. 12. 2018 16:00
Poslední leč
Loketské městské lesy s. r. o. ve spolupráci s městem Loket si vás dovolují pozvat na slavnostní
myslivecký výřad, který je nedílnou součástí
mysliveckých tradic a který se bude konat poprvé veřejně dne 14. 12. 2018 od 16.00 u zříceniny
kostela sv. Mikuláše pod horou Krudum. Pro návštěvníky bude připraveno drobné občerstvení.
AKCE HOSPODY U RADNICE
7. 12. 2018 20:00
APB & Henry $
vstup dobrovolný
15. 12. 2018 20:00
Koncert skupiny Cajk
vstup dobrovolný
21. 12. 2018 20:00
Koonda Holaa
country-psychedelic / mnichovsky tynec
vstup dobrovolný
18. 1. 2019 20:00
Koncert Lebedy
alternative-rock / Karlovy Vary
vstup dobrovolný
AKCE ZUŠ
7. 12. 2018 17:30
Tvorba nás baví 2
Taneční sál Loket
		
11. 12. 2018 18:30
Vánoční koncert pěv. sboru Melodie
Březová – kulturní centrum
13. 12. 2018 17:00
Výstava VO „Republika“
pobočka Loket
13. 12. 2018 18:30
Roháči na Pluháči
Pluhův dům (vstupenky v kanc. ZUŠ)
15. 12. 2018 15:00 až 20:00
Předvánoční setkání v Pluhově ulici
historické centrum Horního Slavkova
17. 12. 2018 19:00
Česká mše vánoční J. J. Ryby
hrad Loket (vstupenky v kanc. ZUŠ)
18. 12. 2018 18:30
Koncert pro město Horní Slavkov
Pluhův dům
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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
začalo sváteční období a pomalu
se blíží konec roku 2018. Tento
rok znamenal změnu ve vedení
našeho města, ale mým velkým
přáním je, abyste v příštích letech zaznamenali hlavně změny k lepšímu. To pro nás znamená v tom dobrém
pokračovat a to, co se podle nás tolik nedařilo,
nastartovat tak, aby naše krásné město bylo příjemným místem pro život běžných obyvatel a stále
zajímavým cílem pro jeho návštěvníky. Přesto to
nejdůležitější, co si vám dovolím popřát jménem
mým a věřím, že i jménem všech zastupitelů, je
zdraví, láska a štěstí a to nejen v roce následujícím.

Petr Adamec, starosta města
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Žáci sportovali a bodovali

Štědrý večer u nás
Jestli nejste unavení nekonečným řetězcem
vánočního vytrubování, jestli budete mít
potřebu si jenom poklábosit se sousedy při
kelímku čaje, punče nebo svařáku (jestli
dokážete vypnout televizi), přijďte na Štědrý večer ve 21.00 hod. ke stromečku. Tak,
jako obvykle, si zde můžete poslechnout, jak
oslavovali narození děťátka různé národy
v celé Evropě, nebo si spolu s námi zazpívat
alespoň ty známější koledy z našich krajů.
Po koledování následuje od 22.00 hod.
v kostele sv. Václava Půlnoční mše J. J. Ryby:
„Hej mistře“.
Srdečně vás zveme a zároveň přejeme všem
spoluobčanům poklidný advent a hezké
prožití vánočních svátků.
Pěvecký sbor CUBITUS
AKCE SBOR CUBITUS PROSINEC 2018
2. 12. 16:00
Zahájení adventu KAMENICE Březovà
4. 12. 16:30
Mikuláš na Mikuláši, Krudum
8. 12. 10:00 - 12:00
Jarmark ZUŠ, Pivovar Zajíc Kynsperk
9. 12.
Krušnohorské vánoční trhy, hrad Loket
15. 12. 15:00
Adventní koncert Valeč
16. 12. 17:00
Rybova mše vánoční Krásno
17. 12. 19:00
Rybova mše vánoční hrad Loket
24. 12. 21:00
Zpívání u stromečku, náměstí Loket
24. 12. 22:00
Rybova mše a mše svatá, kostel Loket
26. 12.
Rybova mše, Staré Sedlo
Přejeme všem krásné prožití svátků vánočních a šťastný vstup do nového roku 2019.
Za sbor Cubitus z. s. Lenka Beňušová, DiS.

V pátek 2. listopadu si děti z I. stupně připomněly svátek Všech svatých – Halloween. Během projektového dne se toto téma promítalo
do hodin matematiky, českého jazyka i tělocviku. Pro děti byly připraveny také tvořivé dílny.
Zapojili se také žáci deváté třídy, kteří přichystali pro mladší spolužáky hry a soutěže s halloweenskou tematikou. Výsledkem zajímavého
projektu jsou pěkné literární práce, pracovní
listy, plakáty a výrobky.
Krásně ilustrované, hravé, interaktivní knihy
přijela představit druháčkům paní Ester Stará,
spisovatelka, logopedka a pedagožka v jedné
osobě. Paní spisovatelka přečetla žákům několik
úryvků z knihy A pak se to stalo!, besedu zpestřila zábavnými úkoly a výtvarným workshopem.
A nechyběla ani autogramiáda na závěr.
Žáci druhého stupně se v Městské knihovně Loket zúčastnili besedy s názvem Média. Bc.Tade-

áš Král si s dětmi povídal o masových médiích,
o seriózním tisku i bulváru, o internetu a televizi a jejich funkci. Přednáška byla doplněna
bohatou obrazovou dokumentací i krátkými videoukázkami.
ZŠ Loket se v listopadu zúčastnila i několika
sportovních událostí. 7. 11. se v Novém Sedle
konalo okresní kolo ve stolním tenise. Naši školu reprezentovali žáci 6.–9. tříd. Nejúspěšnější
byli chlapci ze 6. a 7.ročníku, kteří vybojovali 1.
místo a postupují do krajského kola. Na krásné
bronzové příčce se umístila děvčata z 9. ročníku.
9. 11. se v Kraslicích konalo utkání ve stolním
tenise v rámci Sportovní ligy škol. Žáci 3. a 4.
tříd obsadili 7. místo.
Na závěr bychom chtěli všem loketským spoluobčanům popřát krásný advent a pohodové,
klidné Vánoce.
ZŠ Loket

Loketská tělocvična dostala zbrusu novou podlahu
ny oprýskané, na zemi byl nepořádek a často
jsme si z tělocviku tak odnášeli špinavé úbory
od špíny a prachu (za to ale mohla uklízečka, nikoli stařičká tělocvična). Rekonstrukce
sportovní podlahy v tělocvičně od společnosti
ROYAL TECH mě tak velmi potěšila. Firma
zrekonstruovala podlahu, udělala umělý povrch včetně obložení dvou stěn a zhotovení
nových krytů na topení. Věřím, že se sportovcům budou nové prostory na cvičení líbit a že
podlaha přežije další generace. Sportu zdar
Mé vzpomínky na loketskou tělocvičnu u mo- a hlavně do tělocvičny sálovou obuv, žádné
tokrosu z dob základní školy nejsou dobré. černé podrážky!
Parkety byly na mnoha místech zničené, stě- 
Kristián Šujan
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Archeologické výzkumy a nálezy z hradu Loket
V letošním roce se dokončuje třetí etapa kompletace všech archeologických výzkumů a jejich
nálezů z našeho hradu. Projekt zaštituje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
v Lokti a práce vede archeolog Filip Prekop. Jeho
jsme požádali o zprávu, jak práce postupují a co
všechno obsahují.
„Projekt kompletace archeologických nálezů
a výzkumů je vlastně taková inventura všeho, co
se archeologům podařilo nalézt a zdokumentovat během různých rekonstrukčních prací v areálu. Začali jsme na ní pracovat v roce 2016. Vyhodnocujeme materiály především z výzkumů
od počátku 80. let 20. století do r. 2003, které se
s různou intenzitou dotkly vlastně všech budov
hradu nebo jejich přilehlých venkovních prostor.
Záměrem práce je vytvořit ucelený obrázek vývoje areálu a jeho proměn v čase. O hradu bylo
napsáno mnohé, stejně tak vyšlo několik architektonických studií, ale celkové vyhodnocení archeologických výzkumů za nimi zatím výrazně
zaostává. Do jisté míry je to způsobeno povahou
archeologické práce. Každý archeolog zkoumal
vždycky jen určitý, zrovna obnažený výkop a nálezy v něm. V průběhu let se také archeologové
a příslušné instituce měnili. Tím se způsobilo, že
nálezy ukládali do jiných depozitářů a docházelo
k publikování jen určitých částí nebo jednotlivých zjištění.
První sledovaný archeologický výzkum z r. 1980
provádělo Západočeské muzeum v Plzni. Výzkumy z let 1983, 1992 až 1995 zajišťoval plzeňský
předchůdce památkového ústavu - Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni. V roce 1983 archeologický výzkum
vedla Hana Svobodová a v 90. letech to byla
Eva Kamenická. Koncem 80. let zde dohlíželo
nad stavebními pracemi také muzeum v Chebu, v čele s Pavlem Šebestou. Od roku 1996 do
r. 2003, ale vlastně až do svého odchodu do politiky v r. 2010, prováděl archeologické zajištění

Pohled na Východní palác od věže během stavby kanalizace v roce 1992. V popředí vidíme nedávno osazenou šachtici. Právě stěny výkopu kanalizace se využily pro náhled do vývoje historických souvrství napříč areálem a vzorkování nálezů z příslušných staletí. Archiv NPÚ, ú.o.p. v Lokti.
staveb v areálu Jiří Klsák z muzea Karlovy Vary.
Od roku 2009 opět provádí dílčí archeologické
práce loketské pracoviště památkového ústavu. To, že právě velkou část výzkumů prováděl
předchůdce památkového ústavu, bylo hlavním
důvodem k iniciaci komplexního zpracování, na
kterém úzce spolupracujeme s autory tehdejších
výzkumů i právě s muzeem Karlovy Vary. Opakovaně se nám daří čerpat zvláštní prostředky na
pokrytí nákladů s tímto zpracováním z rozpočtu
Ministerstva kultury.
První etapa se soustředila na zpracování výzkumů z 80. let, kdy probíhal geologický průzkum

Fragmenty keramických nádob ze sáčku 211/1992. Tyto pocházejí z první poloviny 13. století. Většina nálezů je vyfotografována. Záměrem prací je i zpřístupnění obrazové databáze široké všem zájemcům. Celkem z loketského hradu pochází okolo 50 000 takových
nálezů. Archiv NPÚ, ú.o.p. v Lokti.

hradního nádvoří, vnějších partií nad řekou i samotného města (1983). Loni jsme pokračovali
s kompletací výzkumů při stavbě kanalizace, která procházela hradním nádvořím, a celou délkou
přístupové cesty až k první bráně. Při tom jsme
provedli nové zaměření plochy nádvoří. V těchto dnech dokončujeme kompletaci z prací z interiérů Věžního křídla a Hejtmanství z let 1992
a 1993. Každý rok naší kompletace byl ukončený
zprávou o dosažených výsledcích. Kopii zprávy jsme rovněž vždy předali také správě hradu.
V dalším roce je na řadě Východní palác. Z něho
pochází nejvíce materiálů a tušíme, že práce budou obzvlášť náročné. Také v jeho severní části
se nyní opět pracuje a dochází k novým (posledním?) odkryvům. Po té nám bude zbývat ještě
Markrabství, které se zkoumalo v 2. polovině
90. let. Přesná doba dokončení bude záviset také
na časových možnostech Jiřího Klsáka, který se
nyní opět vrací do oboru z karlovarského Magistrátu a již přislíbil pomoc.
Pro představu o rozsahu prací mohu prozradit,
že k listopadu 2018 máme zinventarizovaných
více než 49 000 keramických fragmentů a nálezů z dalších materiálů. Všechny se nacházejí ve
více než 2400 sáčcích a obsah každého sáčku byl
již vyfotografovaný a je součástí obrazové databáze. Polovina z nich je už vztažena k nějakému
plánu, dobové fotografii nebo terénnímu zaměření. Jelikož ale už nyní máme docela zajímavé
výsledky a pro celkové vyhodnocení máme ještě
kus práce před sebou, rozhodli jsme se v příštím
roce zveřejnit dosažená zjištění z těchto první tří
etap v podobě odborného článku a jistě k tématu připravíme i přednášku pro všechny zájemce
v místní knihovně.		
Filip Prekop
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krátce
Osadní výbor
V rámci umožnění zapojení občanů města do
jeho chodu, je jedním z kroků (zahrnutých
v koaliční dohodě) a vedoucích k naplnění
této vize, zřízení tzv. osadního výboru, který umožní obyvatelům městských částí hájit
jejich zájmy v zastupitelstvu města. Jedná se
o iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva,
který může zastupitelstvo zřídit pro jednu
nebo více částí obce. V našem případě by se
jednalo o jeden osadní výbor pro Údolí, Nadlesí a Dvory.
Členy osadního výboru musí být občané s trvalým pobytem v jedné z těchto částí našeho
města a nemusí se jednat o zastupitele.
Členy osadního výboru by měli být obyvatelé lokalit, pro které se osadní výbor zřizuje.
Minimální počet členů je 3, maximální počet
není zákonem omezen, ale vzhledem k operativnosti není úplně vhodné mít příliš vysoký
počet členů osadního výborů – ideálně tří až
pětičlenný a vždy lichý.
Tímto bychom vás chtěli vyzvat a povzbudit k prvním krokům k zapojení se do chodu
města - jsou mezi vámi tací, kteří by měli zájem o členství v osadním výboru a zastupovat
zájmy obyvatel Údolí, Nadlesí a Dvorů? Pokud
by z vaší strany byl zájem být členy osadního
výboru nebo by jste věděli o někom kdo by
chtěl být aktivním členem osadního výboru,
tak může kontaktovat přímo mne nebo další zastupitele. Předpokládáme, že schválení
zřízení osadního výboru a zvolení jeho členů
by proběhlo na prvním zastupitelstvu v roce
2019.
Pokud budete mít zájem být členem osadního
výboru, kontaktujte buď starostu města nebo
některého ze zastupitelů.
Rozdělování dotačních prostředků
Stejně jako v minulých letech i v roce 2019
bude město Loket rozdělovat finanční prostředky formou dotací na činnosti v oblasti
kultury, mládeže a tělovýchovy, volnočasových aktivit atd. Termín podání žádostí na
plánované projekty a činnosti je do 31. ledna
2019. Bližší informace naleznete na webových
stránkách města.
Informace o konání zasedání
Zasedání zastupitelstva města Lokte proběhne
13. 12. 2018 od 17:00.
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

Školka přeje krásné Vánoce

Všem lidem přejeme krásné prožívání adventní doby a Vánoc samotných. Prožijte tento čas s lehkostí andělských křídel, s úsměvem dítěte schovaném v každém z nás, obklopeni vším dobrým, láskou a klidem. Ať ve vás zůstanou Vánoce ještě mnoho dalších dní. Do nového roku 2019 přejeme
mnoho radosti a bezstarostných chvil. 
MŠ LOKET

Těšte se! Do Lokte míří Krampus
V adventním čase vás zveme na předvánoční nadílku ALPSKÝCH ČERTŮ, kteří mezi nás přijdou
16. prosince 2018 mezi 16:00-18:00 hodinou.
Program:
15:30 hod. zahájení a seznámení s tradicí příchodu Alpských čertů (KRAMPUSŮ)
15:45 hod. zpívání vánočních koled a vánočních
hitů v podání Zbyňka Drdy a jeho doprovodu
16:30 hod. příchod čertů od základní školy přes
pěší zónu k malé scéně do čertovské ohrady

17:00 hod. pro odvážné budou připravené v čertovské ohradě sladké dárky. Ti, kteří budou mít
odvahu vstoupit do pekelné ohrady budou sladce
odměněni. Strategií pro získání sladké odměny je
rozptýlit všechny čerty, ukradnout jim jejich poklad a rychle utíkat.
17:30 hod. focení s čerty
18:00 hod. ukončení show–odchod čertů
Občerstvení a stánkový prodej zajištěn.
Pořádá Roman Moravec a Město Loket

poděkování
Senioři ČR, z.s. Základní organizace Loket
děkují všem, kteří nám v roce 2018 poskytli dotaci. Díky těmto dotacím jsme mohli na
jaře uskutečnit dvoudenní výlet na Třeboňsko.
Navštívili jsme zámek Třeboň, Schwarzenberskou hrobku, v Pelhřimově Muzeum kuriozit, v Písku jsme se prošli po nejstarším
kamenném mostě v Čechách a dokonce jsme
se odvážili sestoupit do Chýnovských jeskyní.
Mimo tento dvoudenní výlet jsme uskutečnili
i jednodenní výlety, kde jsme byli u pramene řeky Ohře, prohlédli jsme si Františkovy
Lázně, zajeli jsme do Konstantinových Lázní, navštívili klášter v Teplé, zámek v Bečově.
Zajeli jsme do divadla Pluto v Plzni, kde jsme
si vyslechli krásné melodie od Johana Strausse. Dalším zpestřením života jsou odpolední
posezení s hudbou a občerstvením. Velmi
v oblibě je setkání seniorů z Lokte společně
se seniory ze Starého Sedla, kde kromě hudby a občerstvení je i tombola a kde si senioři
s chutí zatancují a zazpívají.

Děkujeme Karlovarskému kraji, který mimo
dotace, pořádá pro seniory v Karlovarském
kraji semináře, přednášky, kulturní akce. V říjnu to např. bylo setkání seniorů Karlovarského
kraje v Krajské knihovně v Karlových Varech.
V listopadu proběhlo v Městském domu kultury v Sokolově vyhlášení Seniora roku 2018.
Součástí odpoledne byl i velmi pěkný kulturní
program.
Děkujeme Městu Loket, které nám kromě dotace bezplatně pronajímá na odpolední akce
prostory na hradě Loket a klubovnu na Tyršově náměstí.
Děkujeme Obci Staré Sedlo, které nám mimo
dotace, poskytuje prostor v kulturním domě
ve Starém Sedle a navíc zajišťují občerstvení
při našem společném setkání.
Díky těmto dotacím senioři poznávají Česko,
užijí si společné zážitky, uzavírají nová přátelství a hlavně nejsou sami.
Děkujeme, Senioři ČR, z.s.
Základní organizace Loket
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Děkujeme všem svým zákazníkům za
důvěru v letošním roce a přejeme pohodu o
vánočních svátcích a do roku 2019 zdraví,
lásku, štěstí a ostrý zrak s našimi brýlemi.
Optika Eva Hasmanová
www.optikahasmanova.cz

D 18
O .20
.12

12

PRODEJ
VÁNOČNÍCH
STROMKŮ A KAPRŮ
V LOKTI
STROMKY OD 12.12.2018, KAPŘÍCI OD 22.12.2018

GARÁŽ č.p. 609
SÍDLIŠTĚ SPORTOVNÍ
AREÁL PARKOVIŠTĚ
TEL.: 773 777 496
PRODEJNÍ DOBA
OD 10 DO 17 HOD.
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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.
5. 12. – 6. 1.
VÝSTAVA: Lucie Lomová – Anča, Pepík & spol.
Výstava komiksů, ilustrací a grafiky oblíbené dětské výtvarnice. Lucie Lomová vystudovala dramaturgii na pražské DAMU. Ještě na studiích začala
publikovat kreslené vtipy a spolu se sestrou Ivanou
vytvořila dvě postavičky myšek Anči a Pepíka, jejichž první komiksový příběh vyšel jako samostatný sešit na jaře 1989. Do r. 2000 pak publikovala
další příběhy malých myšek v časopise Čtyřlístek,
které později vyšly knižně v několika svazcích,
dnes je na trhu druhé vydání z nakladatelství
Práh. Po deseti letech práce Lomová sérii ukončila a začala se více věnovat ilustracím, knižním
obálkám a jiným komiksům. V r. 2006 jí vyšlo ve
Francii její první album pro dospělé, Anna chce
skočit (Anna en cavale). Do komiksové podoby
převedla také pět Erbenových pohádek, které vyšly
pod názvem Zlaté české pohádky (2008). Dobrého
přijetí se dočkal její kreslený román Divoši (2011),
který vyšel opět i ve francouzském vydání, stejně jako její poslední autorský komiks, detektivní
příběh Na odstřel (2014). V letech 2009–2011 vyučovala komiksový scénář na Literární akademii
Josefa Škvoreckého v Praze a v letech 2011–2014
působila na fakultě umění a designu Západočeské
univerzity v Plzni. LL dělá příležitostně komiksové workshopy a pořádá besedy. Spolupracuje
s Českou televizí, pro jejíž web vytváří kresby do
oblíbených interaktivních kalendářů adventních
(2011 – 2014, 2017, 2018) a velikonočního (2014,
2016), s postavami Anči a Pepíka vznikly také dvě
interaktivní hry, které najdete na webovém rozhraní Déčka. K postavám Anči a Pepíka se Lomová vrátila také při práci na sedmidílné sérii animovaných filmů, které ČT poprvé uvedla v r. 2017.
Letos autorka také připravila obrázky pro animované pasáže šestnáctidílného seriálu Skautská pošta, opět pro ČT. Žije a pracuje v Praze. Výstava se
uskutečňuje za laskavé podpory Ministerstva kultury ČR. Vstup zdarma!
4. 12. 17:00
Vernisáž výstavy Lucie Lomové
Anča, Pepík & spol.
Vernisáž výstavy komiksu, ilustrací a grafiky oblíbené dětské výtvarnice. Úvodní slovo: Lucie Lomová. Hudební doprovod: Lucie Šreinová & Víťa
Adamec. Výstava se uskutečňuje za laskavé podpory Ministerstva kultury ČR. Vstup zdarma!
5. 12. 10:00 – 11:00
Adventní 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 regis-

K N I H O V N Y

trovaný čtenář knihovny, případně se může nový
čtenář zaregistrovat na místě.
5. 12. 16:00
Mikuláš v Lokti
Loketský mikulášský program začíná v Městské
knihovně loutkovým divadlem. V 16:45 se průvodem čertů a andělů přesune na hrad Loket, kde
vypukne hlavní program!
9. 12. 15:00
Kouzelný vánoční zvonek
+ dílna výroby betlémů
Vánoční představení Divadla T601. Je 24. prosince, těsně po štědrovečerní večeři, čeká se už
jenom na vánoční zazvonění, ale ono stále nic,
jak to? Přesmutný anděl Florián totiž ztratil kouzelný Vánoční zvonek, bez kterého žádné Vánoce
nebudou. Co s tím? Naštěstí myší pantáta Miloš
má za čepicí a společně s chytrými a odvážnými
diváky se vydají ztracený zvonek hledat. Najdou
ho? Improvizovaná loutková pohádka s vánočním
koncem, na příběhu se podílí stejnou měrou různé loutky i chytré publikum. Pro děti od 3 let. Po
skončení představení dílna výroby betlémů a mini
loutkových divadel. Představení se uskutečňuje za
laskavé podpory Ministerstva kultury ČR. Vstup
zdarma!
11. 12. 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!
12. 12. 18:00
KINO LOKET: Mary a Max
Dvě rozdílné povahy, dva rozdílné osudy a půlka
světa spojuje tento animovaný příběh, který vypráví o přátelství dvou zcela odlišných lidí, kteří
se znají jen prostřednictvím svých dopisů. Mary
Daisy Dinkle, baculatá osmiletá holčička žijící
na předměstí australského Melbourne a Maxe
Horowitze, velmi obézního čtyřiačtyřicetiletého
Žida žijícího v pulsujícím New Yorku, trpícího
Aspergerovým syndromem. Film sleduje Maryino
dospívání a Maxův přechod ze středního k pozdnímu věku a objevuje mezi nimi silné pouto, které překoná o hodně víc než obvyklé kamarádské
vzestupy a pády. Mary a Max nás vedou cestou
neobyčejného přátelství, které musí čelit autismu,
taxidermii, psychiatrii, alkoholismu, obezitě, kleptománii, sexuálním rozdílům, důvěře, kopulujícím
psům, náboženským rozdílům, agorafobii a mnoha dalším životním překvapením. Vstup zdarma!
Austrálie 2009, 89 minut, režie: Adam Elliot. Pro
diváky od 12 let!
18. 12. 17:00
Úvod do Bible: Zahrada – místo ráje
Divočina nepotřebuje člověka, zahrada ano. Místo
v přírodě pro člověka a symbol stromu života jako
duchovní inspirace. Přednáška biblisty Tomáše
Kábrta. Vstup zdarma!

N A

P R O S I N E C

20. 12. 19:00
Lux Automata
Premiéra společného projektu loketského sboru
Cubitus a Divadla loutek Karlovy Vary. Netradiční
spojení světelných loutek s komorním provedením Rybovy České mše vánoční.
22. 12. 19:00
Vánoční koncert Vojty Kiďáka Tomáška
Vánoční koncert české folkové legendy, kterou
v Lokti věru není třeba představovat. Upozornění
návštěvníkům: přijďte prosím včas, na koncert nebudou vydávány vstupenky ani přijímány rezervace na sedadla. Děkujeme za pochopení.
Připravujeme na leden 2019:
8. 1. 17:00 Vernisáž výstavy Jeremyho Famira
10. 1. 18:30 Koncert ZUŠ: kvartet Radka Svobody
16. 1. 18:00 KINO LOKET: Jan Palach
22. 1. 18:00 Mgr. PhD. Ondřej Malina: Archeologie Krušných hor
OTEVÍRACÍ DOBA MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Pondělí		
10:00–17:00
Úterý		
12:00–17:00
Středa		
12:00–17:00
Čtvrtek		
12:00–17:00
Pátek		
zavřeno
Sobota		
10:00–12:00 a 13:00–17:00
Neděle		
10:00–12:00 a 13:00–17:00
Otevírací doba o vánočních svátcích 2018
sobota 22. 12.
10:00–12:00 a 13:00–17:00
neděle 23. 12.
zavřeno
24. 12. – 1. 1.
zavřeno
středa 2. 1.
12:00–17:00
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).

Všem čtenářům, návštěvníkům
a příznivcům knihovny přejeme
krásné Vánoce a šťastný Nový rok!
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