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Projektanti, zastupitel Jaroslav Hlavsa a starosta Zdeněk Bednář v budově historické Dvorany v Lokti. 

Foto: Kristián Šujan

Dvorana vstává z popela
Zastupitelé si v září, za účasti projektantů, prošli prostory budovy Dvorany v Lokti. Město
nechalo opravit zchátralé krovy, jelikož hrozil

propad střechy. V současnosti radní vypsali
veřejnou zakázku na druhou část stavebních
prací, souvisejících s obnovou krovů a střechy.

Další informace o Dvoraně najdou čtenáři
Loketských listů v reakci starosty a místostarosty na straně č. 4.

Otevřeli jsme novou ordinaci na sídlišti ve Sportovní ulici
Nová ordinace praktického lékaře byla dnes
v Lokti otevřena v domě s pečovatelskou
službou v Lokti na sídlišti ve Sportovní ulici. „Měla by zvýšit komfort jak pro obyvatele
pečovatelského domu, tak pro další seniory
ze sídliště, kteří to mají do ordinace v historickém centru města poněkud z ruky,“ řekl
místostarosta Petr Zahradníček. Ordinovat
ve Sportovní se bude zatím v pondělí od 7 do
10 hodin (MUDr. Vít Baloun) a ve čtvrtek
od 13 do 16 hodin (MUDr. Pavel Vít). Na fotografii je místostarosta Petr Zahradníček
s MUDr. Vítem těsně před zahájením provozu
ordinace.
(red)
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Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta města Loket podle § 15 zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Sadová, Sobotova, T. G. Masaryka, Tovární,
Tyršovo náměstí, Zahradní, Zámecká,
- části Lokte: Dvory, Nadlesí, Údolí.
ve volebním okrsku č. II.
je volební místnost v domě s pečovatelskou
o z n a m u j e:
službou, Sportovní 556, Loket, pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu - ulice: Finské domky, Mírová, Sokolovská,
České republiky se uskuteční
Sportovní, Nad Hájovnou.
• dne 20. října 2017
od 14:00 hodin do 22:00 hodin
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
• dne 21. října 2017
prokáže svou totožnost a státní občanství Česod 08:00 hodin do 14:00 hodin.
ké republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním
2. Místem konání voleb
pasem České republiky anebo cestovním průve volebním okrsku č. I.
kazem).
je volební místnost v budově Základní školy v ul. T. G. Masaryka 128, Loket, pro voliče 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
pobytu:
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
- ulice: Československé armády, Hradní, Kos- místnosti.
telní, Krátká, Lužná, Na Vyhlídce, Nádražní,
V Lokti dne 25. září 2017
Radniční, Revoluční, Rooseveltova, Řeznická,
Starosta města Ing. Zdeněk Bednář

h r a d

L o k e t

11. ročník Vinobraní na hradě Loket
7.-8. října 10:00-20:00 (sobota),
10:00-18:00 (neděle)
Rituálně Koncert
Plastic People of The Universe
13. října 20:00 

95 Kč

Insania + První Hoře
21. října 20:00 

95 Kč

Rituál The Doors revival The End of Colours
+ Led Zeppelin Souther
4. listopadu 20:00 
95 Kč
První vítání zimy - Bílé divadlo koncert Lade
11. listopadu 20:00
Vánoční trhy
9.-10. prosince 10:00-18:00

připravil Roman Kvak

u p o z o r n ě n í

Senior (lapen) v síti 2!

HROMADNÉ OČKOVÁNÍ
PSŮ A KOČEK

Městská knihovna bude po loňském úspěšném kurzu pokračovat se vzděláváním seniorů. Projekt na
podporu informační gramotnosti je určen zájemcům ve věku 60 + let a nabídne jim ucelený cyklus
přednášek jak z oblasti počítačové a informační gramotnosti, tak i z oblasti využití moderních informačních technologií.
1 lekce bude trvat 120 minut / 1x týdně (čtvrtek dopoledne). Kurz bude otevřen při minimálním počtu
6 uchazečů, maximálně však pro 10 účastníků. Ke
každé lekci bude připraven manuál probírané látky.
Lektorka kurzu: Klára Rozsypalová, knihovnice dětského oddělení.

Ve čtvrtek 12. října 2017 se uskuteční hromadné očkování psů a koček proti vzteklině
v Lokti:
- Údolí (zastávka):
15:30-15:45 hodin
- Loket (náměstí před MÚ):
16:00-17:15 hodin
- Loket (sídliště “U Papíráku“):
17:30-18:00 hodin
- Nadlesí (zastávka):
18:15 hodin
- Dvory (u informační cedule):
18:25 hodin.

Kurz bude realizován ve dvou skupinách:
Začátečníci (6 lekcí).
Termíny: 9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11., 7. 12., 14. 12.
(čtvrtky od 9:00 do 11:30 hodin).
Obsah kurzu - téma jednotlivých lekcí
1. Internet - obecné informace, základní orientace
2. Google chrome a jeho možnosti (úložiště fotografií, google disk, synchronizace s „chytrým telefonem“)
3. Nastavení a správa e-mailu
4. Sociální sítě
5. Práce s obrázky a fotografiemi
6. Mapy, cestování a kulturní portály.
Pokročilí: (absolventi kurzu 2017 a další zájemci celkem 4 lekce)
Termíny: 4. 1., 11. 1., 18. 1., 25. 1. (čtvrtky od 9:0011:30 hodin).
Obsah kurzu - téma jednotlivých lekcí
1. Nákupy přes Internet
2. Na úřad přes Internet a Zdravotnické informace
3. Informační bezpečnost

4. Moje online kancelář (kalendář, psaní ve wordu,
ukládání dokumentů na google disk).
Podmínky:
• Věk: 60 +
• Úroveň (před zahájením kurzu): začátečníci i mírně pokročilí (ovládají základní funkce počítače
- spuštění PC, mají základní povědomí o správě
souborů a složek v PC, mají již alespoň základní
zkušenosti s vyhledáváním na internetu).
• Závazná přihláška - lze vyzvednout v knihovně od
1. října.
• Vratná kauce: 500 Kč - bude vrácena při splnění
docházky alespoň 70 % celkové časové dotace.
• Vstupní test - dotazník ke zjištění aktuální úrovně dovedností (na základě toho budou upraveny
jednotlivé lekce, lze upravit případně obsahovou
náročnost lekce) a konkrétní informační potřeby
seniorů (tj. o jaké dovednosti mají zájem).
• Výhoda: vlastní notebook
Výstup kurzu
• Účastník v průběhu kurzu samostatně vypracuje
krátký test nebo praktický domácí úkol - bude tak
zjišťováno pochopení látky, případně na co je třeba
se ještě zaměřit.
• Absolvent kurzu získá osvědčení o absolvování
kurzu, kde budou uvedeny získané dovednosti.
Harmonogram s podrobným rozpisem témat obdrží
zájemci po přihlášení do kurzu.
Pokud právě vy, kteří čtete tento článek, máte chuť
naučit se něco nového, neváhejte s přihlášením. Přihlašovat se můžete od 1. 10. 2017 osobně v knihovně.
Potřebné technické vybavení na tento i další vzdělávací kurzy jsme zakoupili s laskavým přispěním
Města Loket a Ministerstva kultury České republiky.
Děkujeme.

Poplatky:
Vzteklina - 150 korun; Kombinovaná vakcína
350 korun (včetně vztekliny). AKCE: tablety na odčervení – pes 10 kg - 1 tableta za 25
korun.
Možnost očkování boreliózy a dermatofytózy
(proti plísním). Informace: MVDr. Bořek, telefon 777 166 120.
Ordinační hodiny v Chodově uvedeny na:
www.veterinaborek.com
Ordinační hodiny v Horním Slavkově, náměstí Republiky 7: pouze na telefonické objednání: 777 166 120.
Na očkování se dostavte se psem opatřeným
náhubkem a očkovacím průkazem! Pro přesnost uvádíme, že tyto příjmy jsou příjmem
zvěrolékaře pana MVDr. Daniela Bořka, nikoli města. Městský úřad Loket se bude pouze
podílet na organizování této akce.
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Kdo kandiduje z Lokte?
Při nadcházejících parlamentních volbách
jsme se podívali na kandidátky jednotlivých
stran a hnutí, abychom zjistili, kdo a za koho
kandiduje z Lokte. Je to celkem pět Lokeťanů. Za TOP 09 je to starosta Zdeněk Bednář
a místostarosta Petr Zahradníček, který je dokonce lídrem celé kandidátky. Za Stranu zelených je to radní Radek Hejna a dále pak Pavel
Mach za DSS a Ivan Pajtl za SPO.

z u š
6.–8. října 2017 se ve Šternberku u Olomouce
uskuteční 13. Soutěžní přehlídka výtvarného
oboru Základních uměleckých škol České republiky „Oči dokořán 2017“, kde budou vystaveny
i práce výtvarníků z Lokte. Tentokrát se jedná
o výtvarné projekty „Křehce a něžně“ (starší žáci)
a „Mazlíčci“ (mladší žáci).
12. října 2017 bude v Horním Slavkově zahájena
„Akademie pro seniory“, která zahrnuje vzdělávací semináře a bude pokračovat i v roce 2018.
Případní zájemci o tento vzdělávací cyklus se
mohou hlásit v kanceláři ZUŠ (pí. Čedíková –
tel. 607 691 405 nebo e-mail: umelecka@iex.cz).
Základní umělecká škola nabízí v tomto školním
roce také „Kurzy pro veřejnost“, které zahrnují
Pilates pro začátečníky a pokročilé pod vedením
Markéty Kuttnerové, Muzikoterapii pod vedením
Mgr. Hany Smržové a Taiči pro začátečníky pod
vedením Gabriely Hrdinové. Informace o termínech konání najdete na internetových stránkách
školy a přihlásit se můžete opět v kanceláři školy
na uvedených kontaktech.
19. října 2017 od 18,00 hodin v koncertním sále
Pluhova domu pořádáme v rámci „Akademie pro
seniory“ pořad „Vietnam – země dětí“ , kterým
vás provede vyučující Literárně dramatického
oboru ZUŠ MgA. Klára Štěpánková. Srdečně vás
zveme na lehce inscenované, zábavné vyprávění
o zemi kónických klobouků, peněz, smlouvání,
kýče, imitace a rýže. Povídání o poznávání východní i své vlastní kultury, historky z cest o (ne)
porozumění, jinakosti, kráse a o tom, že vietnamština se nedá naučit. Vstupné na tento pořad
je dobrovolné.
V říjnu vás zveme na Interní koncerty školy:
19. října 2017 17.00 Interní koncert
taneční sál ZUŠ Loket
23. října 2017 17.00 Interní koncert
koncertní sál Pluhův dům
Jan Zapf dipl. um., ředitel ZUŠ

p r o

Loketské listy • říjen 2017

SVOZ OBJEMNÝCH ODPADŮ

Pro obyvatele sídlišť Sportovní a Mírová
budou kontejnery přistaveny v pátek 13. října
a odvezeny v neděli 15. října 2017 dopoledne:
v ulici Sportovní na parkovišti u kotelny a na
komunikaci u autobusové zastávky (u pečovateláku)
v ulici Mírová
Pro ostatní obyvatele Lokte (mimo sídliště
Sportovní a Mírová) bude svoz objemných odpadů proveden v neděli 15. října 2017 z ‚hromádek‘ u sběrných nádob (popelnic).
Každá fyzická osoba, která platí za odvoz odpadu městu Loket, může dne 15. října 2017 do
9:00 hodin u svého svozového místa (u nádoby
na směsný komunální odpad - popelnice) odložit objemný odpad (starý nábytek, matrace, hadry, linoleum, koberce, umyvadla, vany, WC mísy

atd.). Svozové vozy ze stanovišť objemný odpad
odvezou. Prosíme o dodržení výše uvedené
„svozové hodiny“. Hromádky, které budou vytvořeny po deváté hodině, nebudou likvidovány.
Do kontejnerů a na ‚hromádky‘ neodkládejte:
kovový odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad
(zářivky, galvanické články, odpadní oleje, léky,
plechovky se zbytky barev, lepidla, autobaterie,
fotochemikálie, kyseliny), elektroodpad (chladničky, mrazáky, televizory, monitory atd.) a stavební suť. Odložení věcí, které nejsou objemným
odpadem, bude považováno za založení černé
skládky a bude postiženo jako přestupek.
Další termín svozu objemných odpadů je plánován na leden 2018.
Stavební úřad Loket,
úsek ŽP - odpadové hospodářství

TAŠKY NA SEPAROVANÉ ODPADY
Město Loket pro občany, kteří zodpovědně třídí
odpady ve svých domácnostech, opatřilo sady
plastových tašek - menší do bytů v panelových
domech, větší do rodinných domů (žluté na
plasty, modré na papír, zelené na sklo). Občané,
kteří mají uhrazen poplatek za vývoz popelnice,
si mohou na Městském úřadu v Lokti v pokladně

u paní Kaiserové vyzvednout zdarma jednu sadu
plastových tašek k odnosu vytříděných odpadů na stanoviště separovaných odpadů (tašek je
omezené množství). Děkujeme všem občanům,
kteří správně třídí odpad!
Stavební úřad Loket,
úsek ŽP odpadové hospodářství

č t e n á ř e

Od 13. září jsou v Městské knihovně Loket vydávány čtenářské pasy pro zájemce o nocování. Za
pouhé 2 dny od „startu“ bylo vyexpedováno 20
pasů, což je rekordní zájem a velmi nás to těší.
Pokud i vy patříte mezi děti (od 2. do 6. třídy
ZŠ), které chtějí strávit kouzelnou noc v knihovně, neváhejte a přijďte si pro svůj pas!

Dobrý den. Děkuji. Prosím. Mám tě rád. Pomůžu ti. Nashledanou. To jsou slova, která nás hřála
první měsíc školního roku a hřejí nás dál. Postupně jsme změnili slzičky nově příchozích dětí ve
smích a těšíme se z barevného podzimu. Ať i vás v tyto podzimní dny hřejí tato slova, protože
venku je čím dál tím víc chladno. 
MŠ Loket
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Bohumil Martínek: Dvorana, hrad...
Pan starosta Bednář a pan místostarosta Zahradníček navštívili naší schůzi důchodců na
loketském hradě. Po Vašem vystoupení, kdy jste
oznámil, co vše jste udělali a ´co ještě uděláte,
jsem se Vás dotázal, kolik peněz českých máte
jako město Loket našetřeno na opravu Dvorany.
Vaše odpověď zněla: Máme na Dvoranu 30 milionů Kč. Tuto odpověď slyšelo celé fórum naší
schůze. Na můj dotaz na účtárně Města Lokte,
kolik Kč je na účtě „Dvorana“, jsem se dozvěděl,
že účet Dvorana neexistuje, zkrátka nic. Proč
neříkáte pravdu, pane starosto! Takhle budujete
důvěru občanů?
A nyní krátce: Hrad Loket vydělává ročně 12
milionů Kč. Přesto pan ředitel Lojin zažádal
město Loket o 3,5 milionů Kč na nákup mobiliáře pro hrad Loket. A Vy a zastupitelstvo města Lokte jste 3,5 milionů Kč dali. Proč? Už před
mnoha lety slíbil pan Lojín v Českém rozhlase
Plzeň, že už brzy bude hrad samofinancovatelný. Jak dlouho bude hrad Loket vysávat městský
účet? Co tam ještě pan Lojín dělá?
Spolek důchodců města Lokte zažádal o příspěvek na činnost pro rok 2017 o částku 30 tisíc
Kč. Dali jste páni radní a pane starosto 20 tisíc Kč

pro 106 členů spolku. Kdybyste dali 120 tisíc Kč,
tak je to málo. To jsme spolek nepřizpůsobivých,
to jsme nepracovali pro Loket a společnost?
V těchto listech bych rád viděl čísla, jak hospodaří město, hrad, farma, Loketské lesy atd.
Zpráv ze života žáků - těch je zbytečně mnoho.
Udělali jste z Loketských listů „Rudé právo“.
Měl bych ještě mnoho otázek (kde je koupališ-

tě, kluziště, startovací byty pro mladé, kdo zaváží
bývalou pískovnu a za kolik peněz). Proč tu straší budovy bývalé nemocnice? Kde jsou městské
technické služby, když ostatní města mají služby
svoje a levnější.
Děkuji za odpovědi na výše uvedené dotazy.
Bohumil Martínek,
bývalý zastupitel města Lokte

Reakce na článek Bohumila Martínka
Vážený pane Martínku,
z Vašeho příspěvku je nám poněkud smutno,
protože působí dojmem, že vše, co pro Loket
uděláme, je špatně. My si to ale nemyslíme…
Investovali jsme do zateplení pečovateláku, kde
jsme zřídili také ordinaci praktického lékaře zejména s ohledem na důchodce na sídlišti, každoročně rekonstruujeme třídy a další prostory
v základní škole, zajistili jsme výměnu oken
v klubovně důchodců na Tyršově náměstí, věnujeme se komunikacím (viz. pěší zóna a čerstvě nyní např. ve Sportovní) a připravujeme
nová parkoviště (v Nádražní) nebo hřiště (za
houpací lávkou), zefektivnili jsme hospodaření v našich lesích a daří se nám úspěšně lákat
turisty a návštěvníky do Lokte na velmi pestrou kulturní nabídku, kde mj. Vámi zmíněný
hrad je suverénně nejnavštěvovanější památkou
Karlovarského kraje. Samozřejmě není vše rů-

žové… Bojujeme s vandalismem, nedostatkem
parkovacích míst a je toho ještě hodně třeba
udělat, ale odmítáme Vaše černé vidění Lokte.
Nyní k Vašim připomínkám.
Ano, starosta zmínil, že má město na svém
účtu přes 30 miliónů korun, a proto jsme se také
pustili do Dvorany, zatím bez dotace, protože
hrozila havárie propadu střechy. Není to tak, že
bychom měli „účet Dvorana“, ale za současného
hospodaření s rozpočtem města jsme cítili zodpovědnost k záchraně Dvorany, aniž by to zároveň ohrožovalo další plánované investiční akce.
K hospodaření hradu – ano, hrad je již léta Vaší
terminologií „samofinancovatelný“, což znamená, že tato kulturní památka je provozuschopná
ze svých prostředků. Toho mimochodem většina podobných objektů v republice schopná rozhodně není. Samozřejmě, že se ale město musí
podílet na investicích nebo nákupech, jako

v případě Vámi zmíněných 3,5 milionu korun,
které jsme vyčlenili na nákup Zimmermanovi
pozůstalosti, tedy kompletaci loketských sbírek, které jsme, jak jistě víte, získali před časem
převodem od státu a jejichž hodnota je v řádech
desítek miliónů korun. Nepřijde nám fér, ptáte-li se, co tam pan Lojín dělá, když zrovna svazu
důchodců propůjčuje hrad na vaše setkání zcela
zdarma. Stejně nám nepřijde fér, když dehonestujete příspěvek města na činnost našich
důchodců už jenom proto, že jsme nad rámec
tohoto příspěvku vyjednali další slevy nebo
vstupenky na některá představení v loketském
amfiteátru. Vaší zmínku o Loketských listech
jako o Rudém právu necháváme bez povšimnutí, protože v komunistických novinách by nikdy
takový příspěvek, jako ten Váš, nevyšel.
Zdeněk Bednář, starosta
Petr Zahradníček, místostarosta

Jakou chybu má loketský amfík?
Jako velký fanoušek staré rockové muziky jsem
letos nemohl vynechat několik výrazných koncertů po České republice. Ať už to byli Guns N´
Roses, Depp Purple nebo ZZ Top, volty a decibely těchto mistrů dokážou ve člověku vyvolat
pocit, že skáče z letadla. K tomu pár piveček
a pohodový večer nemá chybu. Jedno jsem si ale
opět uvědomil a během rockových party značně
pociťoval...
Pláně pražských Letňan jsou působivé svou
svobodou, ale přeci jen od pódia je to k nejbližší

toy toy někdy i několik desítek minut. O2 aréna
vypadá monstrózně, ale zvuk v ocelové bublině
je mnohdy provinční a absence čerstvého vzduchu je také po čase něco, za co jste rozhodně
tisíce korun zaplatit nechtěli. Zaujal mě stadion
v Plzni, kde vousáči ze ZZ Top vystřihli příjemnou podívanou, ale začali poměrně brzo, když
ještě přes střechu haly svítilo sluníčko. Prostor
se bohužel podobal skleníku, takže být rajčetem
nebo okurkou, měli by ze mě zahrádkáři radost.
Sweet a Nazareth, další dvě rockové legendy,

jež mě příjemně pohladily na duši. Zásluhu na
tom ale měl hlavně amfiteátr pod hradem Loket.
Atmosféra působící v tomto hnízdečku rock ´n´
rollu je totiž naprosto nenapodobitelné a musím
uznat, že lepší místo pro koncerty neznám. Zvuk,
reakce publika, zázemí... když se mě tedy někdo
ptá, kam za pořádným, rockovým, ale i romantickým koncertem, jednozačně odpovídám: do
Lokte. Náš amfík totiž nemá chybu, ani konkurenci.
Kristián Šujan
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P R O G R A M
do 5. 10.
VÝSTAVA:
Eliška Čabalová – Knižní vazba
Tvorba ostravské autorky Elišky Čabalové, absolventky brněnské Střední uměleckoprůmyslové školy a Univerzity Palackého v Olomouci,
zasahuje hned do několika různých výtvarných
oborů. Vedle vazeb knižních bibliofilií a autorských knih se dříve věnovala také textilní tvorbě.
Současně působí v oblasti volné a užité grafiky,
kaligrafie a obalového designu. Na Fakultě výtvarných umění Ostravské univerzity vede od
roku 2007 Ateliér obalového a knižního designu. Od roku 1982 se pravidelně prezentuje na
samostatných a kolektivních výstavách doma
a v zahraničí. Její práce je zastoupena ve sbírkách řady významných tuzemských a zahranič-
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ních institucí a soukromých sbírkách. Za svou
práci získala několik prestižních ocenění. Výstava se uskutečňuje za laskavé podpory Ministerstva kultury České republiky. Vstup zdarma!
8. 10.–2. 11.
VÝSTAVA: LOOK AT LOKET
Výstava klauzurních a dalších prací studentů
Ateliéru obalového a knižního designu Fakulty
umění Ostravské univerzity. Studium zde v sobě
zahrnuje několik profesí, jež se na jiných školách
vyučují samostatně. V programu bakalářského
studia je propojena objektová i plošná tvorba.
Základem veškeré práce v ateliéru je pochopení
materiálů, jejich možností, technologických a teoretických znalostí a dovedností. Ruční práce
a práce v kreativních počítačových programech

Ř Í J E N

se vzájemně během studia prolíná a doplňuje.
V magisterském programu Ateliéru obalového
a knižního designu si oblast své činnosti student
volí sám a to formou vlastního projektu, jehož
vize je jedním z předpokladů k přijetí ke studiu.
Volí mezi prací typografa, ilustrátora, obalového designéra, může se věnovat také objektové tvorbě, zahrnující v sobě médium papír, ale
také 3D tisky. Současně má prostor prohloubit
své ambice ve volné grafické tvorbě a v konceptuální práci autorských knih. Stále zde však zůstává základní pojetí ateliéru, jehož předmětem
je kniha, která je prostředníkem mezi autorem
a čtenářem. Výstava se uskutečňuje za laskavé
podpory Ministerstva kultury České republiky.
Vstup zdarma!

Pokračování na straně č. 7

Městská knihovna vozí literaturu do pečovatelského domu
Městská knihovna Loket znovu zahajuje rozvoz knih do domu s pečovatelskou službou.
Možnost využití této služby se vztahuje i na
seniory z okolí domu.

Knihovna bude přivážet knihy jednou za dva
měsíce (nejbližší termín čtvrtek 16. listopadu
2017), půjčovat se bude v klubovně od 10:00
do 11:00.

Skladba dovážených knih bude vždy uzpůsobena zájmu uživatelů, konkrétní tituly si je
možné objednávat během návštěvy nebo předem telefonicky či prostřednictvím emailu.

půjčovní doba knihovny
Vážení návštěvníci knihovny, dovolujeme si vás upozornit na změnu otevírací doby od 1. 9. 2017 – knihovna bude v pracovní dny otevřena pouze do
17:00.
(dospělí, děti, uživatelé internetu a návštěvníci expozice knižní vazby)
PO		 10-17
ÚT, ST, ČT		
12-17
Pátek		
zavřeno
SO, NE		
10–12
13–17
Kontakty
Adresa: TGM 1, 357 33 Loket, telefon: 352 684 229
E-mail: knihovna@mkloket.cz, web: www.mkloket.cz
Facebook: http://www.facebook.com/mkloket

Trénování paměti pro seniory
Od 2. listopadu 2017 zahajuje Městská knihovna Loket kurz trénování
paměti pro seniory vedený trenérkou paměti Štěpánkou Götzovou, DiS,
členkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.
Kurz navazuje na ukázkovou hodinu, kterou paní Götzová za značného
zájmu veřejnosti předvedla v Městské na jaře tohoto roku. Bude koncipován do 8 lekcí, každý týden vždy jedno dopoledne, potrvá do prosince a je
zdarma. Účastníci kurzu složí vratnou zálohu ve výši 500,-. Zájemci nechť
se hlásí osobně v knihovně nebo na čísle 353684229. Počet účastníků je
omezen na maximálně 15 osob. Bližší informace lze získat v knihovně.

pozvánky
Koncert Koonda Holaa - hudebni totem Kamila Kruty. Kdy?
TERMITSKÁ PADESÁTKA / Nazujte pořádné boty a přidejte se k amatérským i profesionálním sportovcům. Termitská Padesátka se blíží,
letos se jde z Ostrova 19. října 2017. Bližší informace, včetně trasy pochodu, na webu fotbalového klubu Termitů.

27. října 2017 od 20 hodin, Hospoda U Radnice v Lokti.

PRVNÍ VÍTÁNÍ ZIMY / Pojďte s námi přivítat blížící se zimu.
Hrad Loket, 11. 11. 2017
Bílé divadlo - Ostrava, představení - Ty, který lyžuješ.
Koncert bluesrockové skupiny Ladě (Opava).
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P R O G R A M
TÝDEN KNIHOVEN 2. 10.–8. 10. 2017
2. 10.
Vyhlášení projektu Kde končí svět 2017/18
(Téma: Já jsem tvůj člověk)
S radostí se účastníme 11. ročníku celonárodního projektu „Kde končí svět“, který vyhlašuje
SKIP – svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Řešeným tématem je letos vztah
člověka k obyvatelům živočišné říše. Ve spolupráci s mateřskými, základními a uměleckými
školami v Lokti a okolí i jednotlivci se pokusíme poměrně široké téma zpracovat jak výtvarně
a literárně, tak i dramaticky. Městská knihovna
v Lokti nabídne zájemcům možnost vybrat si ze
široké škály výtvarných i literárních témat, společně v rámci workshopů pro děti od 6 do 15 let
se budeme věnovat například známým bajkám,
zvířatům v mytologii a náboženství či tématu
„zvířata ve službách člověka“. Podrobné informace o projektu a možnosti zapojení najdete
na webových stránkách knihovny nebo se informujte přímo v knihovně.
3. 10. 8:00
Jiří Fixl: Světoví Češi
Uzavřený pořad pro žáky 5. tříd ZŠ Loket o osobnostech, které proslavily naši zemi.
3. 10. 17:00 Eliška Čabalová: Jak se dělá kniha
Přednáška umělecké knihařky a vedoucí Ateliéru obalového a knižního designu na Ostravské
univerzitě se bude věnovat projekci tvůrčího
a technického řešení konkrétního titulu. Vysvětlí jednotlivé knihařské postupy v krocích
a v časové souslednosti tak, jak kniha vznikala
za použití výtvarného a technického experimentu v knižní vazbě. U jednotlivých vystavených
exponátů autorka seznámí formou komentované prohlídky posluchače s knihařskými technologiemi, použitými na vystavených artefaktech a současnými možnostmi a trendy oboru
umělecké knižní vazby. Pořad se uskutečňuje za
laskavé podpory Ministerstva kultury České republiky. Vstup zdarma!
4. 10. 16:00
Ha, má kniha!
Tvůrčí dílna knižní vazby pro žáky ZUŠ se studenty Ateliéru obalového a knižního designu
Ostravské univerzity. Uzavřený pořad.
4. 10. 18:00
KINO LOKET: Sonita
Film z kolekce Promítej i Ty! festivalu Jeden
svět. Vstup zdarma!
Írán, Německo 2015, 91 minut, režie: Rokhsareh
Ghaem Maghami.
5. 10. 17:00
Milan Hloušek: Letní dny bez konce
Autorské čtení kraslického spisovatele, který se
svou prozaickou prvotinou prorazil na českém
knižním trhu. Milan Hloušek je spoluautorem
naučné publikace s názvem „S komiksem o domácím násilí a stalkingu“. Publikace vyšla v roce
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2016 v nákladu 4000 kusů a byla zdarma distribuována do škol v Karlovarském kraji. Devět let
pracoval jako regionální novinář, z toho pět let
ve funkci šéfredaktora. Právě žurnalistika ho
v roce 2013 motivovala k založení Českého novinářského klubu, z. s., kde dnes zastává funkci předsedy. V roce 2012 vytvořil a od té doby
i úspěšně provozuje internetové stránky „Poznej
Sokolovsko“ - www.poznejsokolovsko.cz, které
se zaměřují na posílení pozitivního obrazu okresu Sokolov i celého Karlovarského kraje. Vstup
zdarma!
7. 10. 15:00
Vernisáž výstavy LOOK AT LOKET
Výstava prací studentů Ateliéru obalového
a knižního designu Ostravské univerzity pod vedením Elišky Čabalové. Hudební doprovod: Levoruký Eda. Vernisáž se uskutečňuje za laskavé
podpory Ministerstva kultury České republiky.
Vstup zdarma!
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votu. Přednáška biblisty Tomáše Kábrta. Vstup
zdarma!
18. 10. 18:00
KINO LOKET: Gayby Baby
Vstup zdarma!
Austrálie 2015, 85 minut, režie: Maya Newell.
19. 10. 18:00
KINO LOKET: Selský rozum
Vstup zdarma!
Česká republika 2017, 73 minut, režie: Zuzana
Piussi & Vít Janeček.

21. 10. 14:00 - 17:00
Turnaj ve vrhcábech
Cíl je jasný: porazit Marcelu, vítězku veškerých
(dvou) předchozích turnajů! Proto je nutné tužit
se, trénovat, ráno i večer se sprchovat studenou
vodou a především: hrát vrhcáby, hrát vrhcáby,
hrát vrhcáby!!! Proto knihovník vyzývá: zájemci
o trénink nechť chodí do knihovny a co nejvíce
10. 10. 18:00
trénují! A proč? Protože není důležité zúčastnit
Petr Mikšíček: Zaniklé obce Krušnohoří
se, ale porazit Marcelu!!! Hodnotné ceny pro
Petr Mikšíček v roce 2000 ušel 1000 kilometrů trojici vítězů. Vstup zdarma!
kolem České republiky, navštívil místa, kde dříve
stávaly obce, vysídlené po 2. svétové válce a své 24. 10.
zážitky vtělil do knih Zmizelé Sudety, Sudetská Setkání s Arnoštem Vašíčkem
pouť aneb Waldgang, Znovuobjevené Krušno- Beseda studentů střední průmyslové školy s pohoří a Tváře Krušnohoří. Kromě toho je auto- pulárním autorem publikací o tajemnu. Uzarem vzdělávacích projektů Krajina za školou či vřené pořady Utajený svět a Planeta záhad pro
Vzduchoplavec Kráčmera, krajinno-dokumen- studenty 2. a 3. ročníku.
tárních portálů a seriálu Krušné ho(ro)ry, jehož
v současnosti natáčí třetí sérii. Spolu s členy 25. 10. 18:00
sdružení DoKrajin organizuje každoroční Land KINO LOKET: Život začíná po stovce
and Art setkání v zaniklé osadě Königsmühle Vstup zdarma!
(letos proběhl 6. ročník). Vstup zdarma!
Švédsko 2015, 58 minut, režie: Asa Blanck.
11. 10. 18:00
KINO LOKET: 10 miliard – co máte na talíři?
Vstup zdarma! Německo 2015, 102 minut, režie:
Valentin Thurn
12. 10. 16:00
Čítárna pro děti 3–6 let:
Strašidla se bojí měsíce
Během hodinové lekce si kromě čtení také pohrajeme a výtvarně zatvoříme. Vstup zdarma!
14. 10. 14:00 - 17:00
Herní odpoledne: Humor!
Na říjnové chmury máme výborný lék! Herní
odpoledne plné stolních her, které vás zaručeně
pobaví a rozesmějí. Kde jinde si v Lokti v sobotu užít s přáteli spoustu legrace? Rozhodně jen
v knihovně! Hry Duchová v koupelně, Monstars, Blafuj, Sardinky a další perly na vás už nedočkavě čekají! Vstup zdarma!

PŘIPRAVUJEME:
1. 11.
9:40
Setkání žáků 3. třídy ZŠ se spisovatelem a ilustrátorem Pavlem Čechem. Uzavřená beseda.
2. 11.
9:00
Zahájení kurzu trénování paměti. Pouze pro přihlášené.
4.-5. 11.
mini BOOKCon - akce pro milovníky fantasy,
komiksů a her
7. 11.
17:00
vernisáž výstavy Poe: první vydání
8. 11.
18:00
přednáška Martina Jirouška: Havran, havran,
krkavec
9. 11.
9:00
Zahájení kurzu „Senior lapen v síti – začátečníci“. Pouze pro přihlášené.
9. 11.
18:00
Historie, současnost a budoucnost loketské
Dvorany
11. 11. 10:00
výtvarná knihařská dílna Kateřiny Brindzové:
Desky na blok. Pouze pro přihlášené.

17. 10. 17:00
Úvod do Bible: Narodit se znovu
Slavný rozhovor Ježíše Nazaretského s předním
rabínem Nikodémem o prožitku duchovního
narození k novému, hlubšímu a šťastnějšímu ži- 

Městská knihovna Loket
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