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Hrad Loket je magnet pro turisty:
za rok 2017 jich přišlo141 tisíc!

Foto: Petr Jan Juračka
Náš hrad a historické městečko Loket je zajímavý jak pro turistiku, tak i pro filmaře, což se
v roce 2017 opět potvrdilo. Tuto kulisu znovu
využili filmaři a náš hrad navštívil rekordní počet
milovníků historie.
V roce 2017 hrad navštívilo 141 230 návštěvníků (srovnání s rokem 2016 – 132 898 návštěvníků).
V hradním markrabství jsou vystaveny repasované truhly ze sbírek slavného bývalého loketského muzea, restaurované obrazy a další předměty,
některé, jako části starého nábytku, budou restaurovány v následujících létech. Turisté si oblíbili
loketský meteorit, opředený mnoha pověstmi.
Sbírka hornin, věnovaná básníkem Goethe potomkům, tedy nám všem, čeká na dokončení popisků.

V roce 2017 byla zdárně dokončena oprava třetí
brány a zastřešení průchodu od expozice zbraní
k věži.
Velmi přitažlivým místem pro všechny návštěvníky je mučírna a také postupně doplňovaná expozice historického porcelánu.
Vstupenky s výkladem průvodců je možné zakoupit kromě češtiny také v němčině, angličtině a ruštině. Texty pro samostatnou prohlídku
s plánkem hradu a písemným výkladem o historii zapůjčujeme, kromě výše uvedených jazyků,
také ve francouzštině, polštině, španělštině, maďarštině a italštině, nově letos i ve švédštině.
Hrad Loket je otevřen denně, a to i během zimních měsíců, od 9 do 16 hodin. Na jaře a na podzim od 9 do 17 hodin, v létě je prodloužena otevírací doba až do 18.30. Cena vstupenky do hradu

Loket s jeho rozsáhlými sbírkami je výhodnější
než v mnoha jiných památkách, jak se dovídáme
i od našich návštěvníků.
Přesné údaje o hradu Loket za rok 2017:
celková návštěvnost: 141 230 návštěvníků
Letní trhy na hradě v srpnu: 6 885 návštěvníků
Vinobraní na hradě v říjnu: 4.444 návštěvníků
Vánoční trhy: 8.462 návštěvníků.
Tyto počty návštěvníků jsou rekordní za celou
dobu existence Hradu Loket o.p.s.
Děkujeme našim příznivcům i všem návštěvníkům a těšíme se na vás v roce 2018, do kterého
přejeme mnoho elánu, štěstí a zdraví!!!
Mgr. Naděžda Koláříková
Vedoucí průvodců, Hrad Loket, o.p.s.
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Výsledky prezidentských voleb v Lokti

h r a d

L o k e t
hlavní sál 110 Kč

16. března, 20:00
Koncert Vltava

17. března,17:00 
vstupné 25 Kč
Hudební divadlo Hnedle vedle
- Ve zdravém těle zdravý vzduch
13. dubna, 20:00
hlavní sál, 110 Kč
Rituál Depeche Mode Revival
20. dubna
Rituálně koncert Znouzecnost + Prasex
hardcore-punk
21. dubna, 17:00
vstupné 25 Kč
Loutkové divadlo Lokvar - Český Honza
Foto: Deník
1. KOLO
MILOŠ ZEMAN
35,45 %
468 hlasů

MICHAL HORÁČEK
9,17 %
121 hlasů

JIŘÍ HYNEK
1,36 %
18 hlasů

2. KOLO
JIŘÍ DRAHOŠ
51,43 %
757 hlasů

JIŘÍ DRAHOŠ
29,32 %
387 hlasů

PAVEL FISCHER
8,48 %
112 hlasů

VRATISLAV KULHÁNEK
0,45 %
6 hlasů

MILOŠ ZEMAN
48,57 %
715 hlasů

MAREK HILŠER
9,39 %
124 hlasů

MIREK TOPOLÁNEK
6,06 %
80 hlasů

PETR HANNIG
0,3 %
4 hlasů

volební účast: 
1. kolo
53,86 %
2. kolo: 
59,87 %

Ples města s Martinem Maxou už 24. února
Jak už jsme uvedli v minulém vydání Loketských
listů, hostem plesu města Lokte bude zpěvák Martin Maxa. Kromě něj bude hrát kapela V.I.P. z Prahy a naplánováno je i půlnoční taneční překvapení.
Ples města Lokte se uskuteční 24. února 2018 tradič-

ně na loketském hradě a zahájí ho opět Loketští ostrostřelci. Celým večerem bude provázet moderátor
Českého rozhlasu Petr Čimpera. Tradiční součástí
plesu bude opět bohatá tombola. Vstupenky na ples
jsou v prodeji na pokladně hradu od 1. února. (red)

KALENDÁŘE POMÁHALY

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za finanční dar, který nám byl předán při rozsvěcení vánočního stromu na nákup kompenzačních pomůcek. Jde o výtěžek z prodeje kalendářů. Velké poděkování patří p. Vladimíru Suchanovi jako autorovi kalendáře s fotografiemi
Lokte, že společně s vedením města, v čele s panem starostou Ing. Zdeňkem Bednářem, dokázal v dnešní
době „pouhých zisků“, založit charitativní projekt, který se snad stane v našem městě tradicí.
Dále děkujeme všem zúčastněným firmám a lidem, co podpořily tento projekt, a přejeme všem pevné zdraví
a štěstí v novém roce 2018.
S pozdravem Bukóciovi

o b ř a d y
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Termíny svatebních obřadů v roce 2018

k r á t c e
Zloděj kradl na hřbitově v Lokti svíčky. Potřeboval prý teplo a světlo na večer.
Kdyby mrtví mohli povstat ze svých hrobů,
zřejmě by zlodějíček z pondělního odpoledne dostal v Lokti pěkně za vyučenou. Policisté v odpoledních hodinách přistihli 36letého
muže při krádeži na hřbitově v Lokti. „Zde
odcizil pět kusů hřbitovních svíček. Policistům
uvedl, že si svíčky vzal, aby večer viděl a bylo
mu teplo. Policisté muže zajistili a převezli na
místní obvodní oddělení,“ uvedla policejní
mluvčí Kateřina Krejčí. Muž za přestupek dostal pokutu 10 tisíc korun.
(kš)

12. května, 17:00 
Divadlo Elf - Jezinky Bezinky

vstupné 25 Kč

18. května, 20:00 
vstupné 110 Kč
Koncert Už jsme doma + Zuby nehty
9. června, 17:00
vstupné 25 Kč
Divadlo Studna-Princ Jaromil
23. června, 20:00
Noc Bláznů
9. července, 17:00
vstupné 25 Kč
Sváťovo dividlo O pyšné noční košilce
11.-12. srpna, 10:00 - 18:00
Středověké slavnosti purkrabího Půty
6. a 7. října
12. ročník Vinobraní Loket
8. a 9. prosince
Vánoční trhy

sepsal Roman Kvak

Hospoda U Radnice
9. 2.
Five Rivers Blues Band
Blues Funky / Plzeň
20:00 vstup dobrovolný
24. 2.
Složitá Situace
Rock / Loket
20:00 vstup dobrovolný
3.3
Kapela Duos
(revival Band)
20:00 vstup dobrovolný
9.3.
X_Jazz + Projekt 2
20:00 vstup dobrovolný
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MŠ Loket informuje
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Sladké dny vám přejeme ze školky. My si užíváme i tyto bílé ledové chvíle a umíme si je pěkně
osladit. Nejraději sladíme úsměvem a kouzelnými slovíčky. Také to zkuste, oslaďte si také své
ledové bíle dny. MŠ Loket

Počítačový kurz se povedl

V prosinci 2017 a v lednu 2018 jsme absolvovali
v loketské knihovně počítačový kurz ¨Senior lapen
v síti. Chtaěla bych za účastníky kurzu poděkovat
paní Kláře Rozsypalové za srozumitelný výklad, čas
a trpělivost, s jakou se nám věnovala.
za účastníky kurzu Jarábková

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v Lokti přinesla do pokladny Charity celkem 12.609 Kč a 9 Eur, což je jistě dokladem
toho, že Lokeťané nejsou lhostejní k pomoci potřebným. Vybrané prostředky půjdou na mobilní hospic
Motýl v Březové a na azylový dům v Oloví. Děkujeme všem dárcům. 
(red)

Loket schválil rozpočet

Rozpočet na rok 2018 schválili na konci prosince
2017 loketští zastupitelé. „Schválili jsme rozpočet,
který počítá s příjmy necelých 66 milionů a s výdaji
zhruba 75 milionů. Přibližně devítimilionový schodek uhradíme z přebytku z minulých let,“ uvedl
místostarosta Lokte Petr Zahradníček. Mezi zásadní
investice budou patřit opravy místních komunikací,
například v Rooseveltově ulici, Sportovní ulici, ulici
Na Vyhlídce či ČSA. Dále oprava tříd základní školy
v ulici T. G. Masaryka nebo oprava dešťové kanalizace v ulici Tovární.
Řešit by se měl i problém s parkováním v Lokti,
zejména v době velkých akcí. Peníze tak půjdou na
vybudování parkovacích míst v ulici Nádražní, vybudování záchytné plochy u kruhového objezdu
a záchytné plochy Loket předměstí. Revitalizovat
se bude dětské hřiště u rybníčků, sídliště Mírová
i lokalita Nad Hájovnou. Restaurátorské práce čekají hlavu sochy J. W. Goetha, kde město bude žádat
i o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje.

(zdroj: Sokolovský deník)
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Dvorana: ve hře je i úvěr 100 milionů

Že není osud Dvorany lidem z Lokte lhostejný,
o tom svědčí mimo jiné i hojné zapojení občanů do ankety na facebooku, kde reagují na to,
zda-li by se měla opravovat najednou nebo postupnými kroky. Naprostá většina hlasů vyznívá ve prospěch rychlé varianty. To je ale jenom
anketa a lze pochopit touhu mít Dvoranu co
nejrychleji, jenže… Je třeba si nejprve trochu
zrekapitulovat celou situaci. Dvorana byla prodána po listopadu 89 v malé privatizaci, která
se v tomto případě nepovedla – nový majitel si
vzal tehdy úvěr z banky, ale nic neinvestoval,
neplatil a především nechal budovu chátrat
a nic s ní nedělal. Bohužel byla taková doba.
Městu se podařilo alespoň v roce 2002 postupně zdevastovanou budovu získat zpět a několikrát požádalo o dotaci na její obnovu, ať už se
mělo jednat o multikulturní centrum nebo se
uvažovalo třeba i o lázních s rašelinou. Kromě
jednoho případu, kdy nám byl přiklepnut jakýsi zbytek nerozdělených dotačních prostředků ve výši cca 17 miliónů Kč (což bylo tehdy
městem odmítnuto, protože rozpočet opravy
přesahoval 100 miliónů Kč), jsme v jiných
případech vůbec s žádostmi neuspěli. Přesto,
nebo právě proto, jsme se rozhodli v minulých
letech, že už nemůžeme dále čekat a že je třeba
„něco dělat“. Padaly úvahy od opravy budovy,
přes parkovací dům, až po zbourání a zřízení
parkové terasy. Rozhodli jsme se objekt zachránit. Nejprve se městu podařilo získat pro
Dvoranu status kulturní památky, abychom
mohli využít i menších dotačních možností
především z Ministerstva kultury ČR, např.
na restaurátorské práce nebo na regeneraci
památek. S využitím dotace se tedy začal snímat (a tím zachraňovat) historický strop sálu
Dvorany. V minulém roce byl zjištěn havarijní
stav střechy, respektive krovů, kde hrozilo zřícení, a tak opět s využitím dotace byla opravena střecha celého objektu. Každý krok vedoucí

k záchraně této památky město pečlivě zvažovalo i s ohledem na další provoz rekonstruovaného objektu. Dnes jsme v situaci, kdy je kompletně zhotovena projektová dokumentace
a připravuje se výběrové řízení na rekonstrukci Dvorany jako celku. To předpokládáme, že
bude realizováno na jaře tohoto roku. Zároveň
jsme poptali několik finančních ústavů na úvěrové podmínky (jedná se o úvěr ve výši zhruba
100 miliónů Kč a pro porovnání – celkový rozpočet města Loket na rok se pohybuje zhruba
ve výši 75 miliónů Kč) a chceme podat žádost do vládního programu „Restart“, kde by
měla být zařazena nově i obnova nevýrobních
brownfieldů (tedy nejenom opuštěných výrobních areálů, ale i právě takových objektů, jako
je Dvorana). Tady jsme připraveni, okamžitě,
jak to vláda na jaře tohoto roku odsouhlasí,
žádost podat. V případě kladného výsledku
není co řešit, v případě neúspěchu budeme tak
jako tak mít na stole všechny variantní kroky
pro co možná nejrychlejší záchranu Dvorany
a předložíme je zastupitelstvu. A bude pouze
otázkou odvahy, šíře podpory a především
zodpovědnosti každého ze zastupitelů, zda-li
pár měsíců před komunálními volbami zaváží své následovníky k tak vysoké investici.
Za vedení města můžeme prohlásit, že jsme
k takovému kroku připraveni, ale s vědomím
zachování dalších investic, jako jsou opravy
komunikací, vybudování parkovišť nebo pokračování rekonstrukce školy. Jsme prvním
vedením města od listopadu 89, které opravdu
začalo s faktickou stavební záchranou Dvorany, a jsme připraveni ji dokončit. V této souvislosti děkujeme všem občanům Lokte za nebývalý zájem o naše snažení. Budeme i nadále
postupovat především v jejich zájmu, s rozmyslem a zodpovědně.
Zdeněk Bednář, starosta,
Petr Zahradníček, místostarosta
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Pořadatelem Okresního kola soutěže v sólovém a komorním zpěvu je ZUŠ Horní Slavkov
V letošním školním roce vyhlásilo MŠMT ČR
tradiční soutěže ZUŠ a to ve studijních zaměřeních Sólový a komorní zpěv, Hra na dechové
dřevěné nástroje a dechové žesťové nástroje,
Hra na bicí nástroje a soutěž Tanečního oboru
ZUŠ. Z pověření Krajské umělecké rady ZUŠ
Karlovarského kraje je Základní umělecká škola
Horní Slavkov pořadatelem Okresního kola
soutěže v sólovém a komorním zpěvu. Toto kolo
se uskuteční již 9. února 2018, účastní se jej soutěžící ze ZUŠ sokolovského okresu (Horní Slavkov/Loket, Sokolov, Chodov, Kraslice, Kynšperk,
Habartov, a je přístupné široké veřejnosti.
Vyhodnocením okresního kola soutěže je pověřena odborná porota, složená z pedagogů ZUŠ
okresu Sokolov i z jiných krajů České republiky.
Samotné soutěžní klání se uskuteční v koncert-

ním sále Pluhova domu, všem soutěžícím přejeme především radost z předvedených pěveckých
výkonů. V únoru také pokračuje Akademie
umění a kultury pro seniory města – tentokrát
nás navštíví ředitel Karlovarského symfonického
orchestru Mgr. Petr Polívka a koncertní mistr
skupiny violoncell MgA. Martin Ondráček, kteří
nám povědí o historii i současnosti tohoto nestaršího orchestrálního tělesa ve střední Evropě.
Chybět nebude ani přednáška PhDr. Vladimíra
Bružeňáka s dalším zajímavým tématem, které
si odhlasovali účastníci akademie sami dle svého
zájmu, nebo keramické dílny pod vedením Mgr.
Libuše Junové, vyučující výtvarného oboru ZUŠ.
Akademie se těší mezi seniory velké popularitě, již teď můžeme říci, že ve školním roce
2018/2019 otevřeme další ročník.

Základní umělecká škola v úzké spolupráci
se SRPŠ při ZUŠ zve všechny naše příznivce
na již tradiční Ples ZUŠ, který se uskuteční již
3. 3. 2018 od 19.30 hodin v MěKS Horní Slavkov. Vstupenky na ples jsou k dispozici v ZUŠ
(tel. 607 691 405 nebo e-mail: umelecka@iex.cz),
cena vstupenky je 150 korun.
V únoru vás zveme na tyto akce ZUŠ:
9. 2. 2018 10.00–17.00
Pluhův dů
Okresní kolo soutěže ZUŠ – sól. a kom. zpěv m
22. 2. 2018 18.30
Pluhův dům
Koncert KPH –Milan Al-Ashhab (housle)
22. 2. 2018 18.00
ZUŠ Loket
Interní koncert ZUŠ
28. 2. 2018 17.00
Pluhův dům
Interní koncert ZUŠ

Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

FOTOGALERIE MOMENTEK ZA ROK 2017

Kapela Doctor Victor si Loket velmi oblíbila a přivítala
s námi Nový rok 2017 v amfiteátru.

Konkurzní komise v březnu 2017
vybrala do funkce ředitelky ZŠ Loket
Mgr. Evu Grosmanovou

Nejkrásnější pohlednicí České republiky se za rok 2017
stal Loket. Autorem je Ladislav Renner.

Loket od 12. do 16. května 2017 obsadili filmaři. Tentokrát se u nás v ruské
produkci natáčel film „Tankisté“. Fotografii pořídil Filip Prekop.

Slavnostní otevření Obvodního oddělení Policie ČR v Lokti proběhlo 25. září
2017, nově policie sídlí na Tyršově náměstí v centru města.

Na Mezinárodním veletrhu cestovního
ruchu Holiday World Praha 2017 se prezentoval se svojí expozicí také Karlovarský
kraj a naše město Loket.

Tradiční Krušnohorské vánoce provázely konec roku 2017 a přivítaly o prosincovém víkendu na hradě více než 8 tisíc návštěvníků. Fotografii poskytl Karel Pfeifer.
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Před 100 lety byla založena
Československá republika...
a jak to vypadalo v Lokti?
Vzhledem k letošnímu výročí 100 let od založení Československého státu, jsem se podíval na pár archivních záznamů, připomínající
tuto událost s ohledem na Loket. Zajímavé je
zejména prostředí, ve kterém v roce 1918 k vyhlášení Československé samostatnosti došlo.
Po skončení I. světové války se prohlubovala
zásobovací krize, choroby tyfus a cholera, ale
i zákeřná tzv. španělská chřipka. O roce 1918
píše Richard Aubrecht ve druhé části publikace Sokolovsko a vznik ČSR 1918 – 21 následující:
…západočeská oblast začala spoléhat sama
na sebe, neboť pokud ustane odvoz potravin
do vnitrozemí, bude moci oblast nasytiti alespoň vlastní poptávku po mouce. Brzy poté
následovalo vyhlášení samostatnosti provincie
Deutschböhmen a hranice oblasti byly zajištěny členy vojenských rad, takže k určitému uzavření oblasti od světa opravdu došlo. Onemocnění způsobená podvýživou se šířila hlavně
v okrese Loket, kde bylo v srpnu 1918 zaznamenáno 105 nemocných, z toho pět zemřelo.
V posledních týdnech trvání Rakouska-Uherska se také v Čechách rozšířila epidemie tzv.
španělské chřipky. Zatímco tyfus či cholera
byly již dobře známé a včasný zákrok mohl jejich nebezpečí odvrátit, proti španělské chřipce byli lékaři bezradní. Na Loketsku se objevila
počátkem října a způsobovala velké obavy. Podle dnešních výzkumů nemoc vyvolávala nepřiměřenou reakci imunitního systému, takže
zdraví lidé se silným imunitním systémem
nakonec dopadli hůř, než lidé oslabení věkem
nebo jinou nemocí. Počátkem listopadu už
ale mohou loketské noviny s úlevou ohlásit,
že epidemie je v Lokti na ústupu, smrtelných
případů výrazně ubylo a počet nemocných ve
městě proti jiným místům v okrese poklesl.
Zajímavostí této doby z pohledu Lokte je
bezesporu národnostní skladba obyvatelstva,
kdy v roce 1918 zde žila drtivá převaha Němců. Tady znovu cituji Richarda Aubrechta:
Příklad tehdejšího uvažování místních politických elit poskytují Elbogener Zeitung, které
v několika článcích mimo jiné tvrdí: „Zaplaví
nás čeští dělníci, úředníci, na okresním hejtmanství bude úřadovat český paša, český soudce bude
soudit Němce a jednání bude z větší části v češtině, na své zastupování si budeme muset najímat
české advokáty.“ 24. listopadu se v Lokti konalo
shromáždění, svolané vedoucími členy okresní
národní rady Wesselym a Nitschem. V jejich
projevech už jasně převládá snaha připojit se
ne k Rakousku, ale k Německu, nebo ještě lépe

První Obecná česká škola v Lokti zahájila provoz až v roce 1932 v této budově. Tomu
sice předcházelo otevření českého vyučování na německé škole už v roce 1925, kdy se
toho ujal Jaroslav Slípka, avšak z žáků tehdy rozuměla česky jenom devítiletá Albína
Šlepová, takže vyučování probíhalo stejně v němčině.
s Německem a Rakouskem vytvořit velkoněmecký stát, za žádných okolností se ale nestát
součástí Československa. V prosinci ale došlo
k obsazení území zhruba osmisetčlennou posádkou 35. plzeňského pluku domácího vojska
pod vedením podplukovníka Viléma Slezáčka.
Co se týče Lokte, pravděpodobně se v něm
oddíl podplukovníka Slezáčka zastavil cestou
do Falknova, ale pokud bylo město obsazeno,
tak pouze krátkodobě. Až 14. května 1919 totiž Falkenauer Tagblatt uvádí, že město Loket
dostalo československou posádku. „V pondělí
přišel oddíl 80 mužů, který po okresním hejtmanství požadoval přístřeší. Obec dala vojsku
k dispozici prostory střelnice.“ Loket se ale posádkovým městem nestal a oddíl byl po určité
době přesunut, píše Richard Aubrecht o konci
myšlenky Deutschböhmen.
V této souvislosti je jistě zajímavé citovat
také z Kroniky četnické stanice v Lokti:
Dne 28. října 1918 rozšířeno zde náhle o rozpadnutí se a zániku rakouskouherského mocnářství a zároveň provolání samostatné republiky československé, jejíž presidentem T. G.
Masarik byl prohlášen… Celkový státní převrat,
ač v horečném napjetí děl se celkem v pořádku…
Že to nebyla zase až taková idylka je ale zřejmé hned z listopadových zápisů, které popisovaly shromáždění občanů a provolávání hesel
„pryč s četnictvem“ a dalších podobných. Ale
i zdejší četníci si v kronice zapsali:

„Že nedošlo k žádným potičkám mezi četnictvem a obecenstvem jest poděkovati okresnímu
tajemníku Rudofu Weselýmu jenž vhodným
proslovem k rozčílenému obecenstvu docílil blahodárného účinku.“
Přes postupné uklidnění situace v Lokti po
roce 1918 je zřejmé, že národnostní problém
znovu nabral na síle s nástupem Hitlera v Německu a SDP v Československu. Poslední dobový zápis v kronice je z podzimu 1937 zmiňující úmrtí prezidenta Masaryka a důstojné
oslavy výročí založení republiky, o čemž lze
ovšem pochybovat. Rok 1938, usuzuji, byl
zřejmě dopsán až po válce, protože se zde jiným rukopisem k datu 27. 3. 1938 praví:
„Pořádán velkoprojev Němců na náměstí
v Lokti, kterého se zúčastnilo na 12.000 osob.
Při tomto projevu mluvilo několik německých
štváčů, mezi nimi poslanec strany SDP Sandner a poslanec a pozdější největší vrach a pirát
českého národa Karl Herman Frank. Ačkoliv
bylo při tomto projevu příliš štváno proti vládě a národu československé republiky, nemohlo
býti do Lokte soustředěným četnictvem zakročeno, vzhledem k nepoměru soustředěného oddílu
a množství účastníků projevu. V důsledku toho
nedošlo též k žádným incidentům.“
To už byla ale jiná historie…
Záměrně jsem nechal přepis zápisů z četnické kroniky i s chybami kvůli autenticitě.

Petr Zahradníček, místostarosta
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POCTIVÉ, ČISTÉ, JEDINEČNÉ SKLO

Sklárna Nové Sedlo nabízí po realizovaných investicích 20 nových pracovních příležitostí

Nové Sedlo, 1. 2. 2018 - Po mnoha milionové investici nabízí O-I, světový výrobce skleněných obalů, až 20 nových pracovních míst ve sklárně v Novém Sedle.
O-I hledá kandidáty s technickým zaměřením, aby se připojili k týmu závodu na pozice strojníků, opravářů strojů, mechaniků či inspektorů/inspektorek kvality a rozšířili tak řady nejen pracovníků v
provozu, ale i vedoucích pracovníků. Toto rozšíření vychází z dlouhé historie závodu, která umožnila společnosti O-I stát se pomocí nejnovějších metod a technologií lídrem v regionu ve své oblasti
výroby.
Společnost rozšiřuje svůj 180 členný tým, který vyrábí přes 460 milionů skleněných lahví ročně pro některé z předních výrobců vína, piva a lihovin v regionu. Být zaměstnancem O-I znamená
spoustu učení, které vám postupem času během získávání zkušeností umožní stát se zkušenými odborníky.
O-I poskytuje školení v technické oblasti i v oblasti manažerských dovedností všem novým zaměstnancům, praxe ve sklářském oboru tudíž není vždy podmínkou. Společnost dodává své produkty
nejznámějším světovým výrobcům potravin a nápojů a nabízí kariérní rozvoj jak v České republice, tak v celosvětovém měřítku. Máme více než 27 000 zaměstnanců v téměř 80 závodech ve 23
zemích světa a neustále rosteme. Sklo je nejekologičtější obalový materiál na světě a 73% naší výroby je vyrobeno z recyklovaného skla.
"Jak pokračujeme v transformaci podnikání, hledáme lidi s technickým vzděláním, kteří jsou připraveni být součástí našeho příběhu, chtějí pracovat se skláři a odhalovat krásu skla. Sklo je
jako materiál jediné zcela obnovitelné. To znamená, že sklo je vyrobeno pouze z přírodního písku, sody, vápence a z recyklovaného skla", říká ředitel závodu Pavel Netroufal.
"O-I nabízí vynikající příležitosti pro Váš rozvoj a správným kandidátům kariérní postup na vedoucí pozice. Někteří naši současní vedoucí strojů začali svou kariéru v našem závodě jako
strojníci. Jelikož jsou kvalifikovaní, angažovaní a orientují se ve výrobě skla, byli schopní převzít odpovědnost za výtěžnost stroje. Jiní kolegové začali v dělnických pozicích a stali se
směnovými mistry nebo se kolegové ve vedoucích pozicích vypracovali na další vedoucí pozice v závodě i mimo závod a pokračují dále ve svém rozvoji. Jako nadnárodní společnost umožňuje
O-I přístup k získání mezinárodních zkušeností a k postupu v kariéře na mezinárodní úrovni. Mnoho zaměstnanců zůstává po celou dobu své kariéry u naší společnosti kvůli silné firemní
kultuře a hodnotám. "
Technologie v Novém Sedle patří mezi nejpokročilejší u O-I. Společnost O-I do závodu v Novém Sedle investovala v posledních třech letech přibližně 17 milionů korun. Pavel Netroufal říká:
"Instalovali jsme ventilaci pro zlepšení pracovních podmínek strojníků na jedné z van, revitalizovali jsme naše sociální zařízení, společné prostory a školící místnosti pro nové zaměstnance.
Neustále investujeme do zlepšení bezpečnosti všech našich zaměstnanců. "
"Společnost O-I nabízí řadu zaměstnaneckých výhod počínaje týdnem dovolené navíc oproti nároku
stanovenému zákonem, přes příspěvek zaměstnavatele do penzijního fondu po směnové příplatky, které
jsou v částkách vyšších než stanoví český zákoník práce”, říká Kamila Hlaváčková, HR Managerka závodu.
"Nabízíme dotované obědy, kvalitní pracovní oděv, revitalizované šatny se sprchami a další výhody, které
vytvářejí velmi atraktivní balíček pro správného kandidáta."
Pro více informací či v případě vašeho zájmu přihlásit se na jakoukoli pracovní pozici,
zašlete svůj životopis na prace@o-i.com
Pro informaci o volných pracovních místech kontaktujte, prosím,
personální oddělení na +420 352 372 162.

O O-I
Společnost Owens-Illinois, Inc. (dále jen: OI) je největším světovým výrobcem skleněných obalů a preferovaným
dodavatelem mnoha světových výrobců potravin a nápojů. Společnost měla v roce 2016 tržby ve výši 6,7
miliardy dolarů a zaměstnává více než 27 000 lidí v 80 závodech ve 23 zemích. S globálním ústředím v Perrysburgu, Ohio, dodává společnost O-I na rostoucím globálním trhu bezpečné, udržitelné, čisté, ikonické skleněné
obaly. Další informace naleznete na adrese o-i.com.Společnost O-I získala závod v Novém Sedle v roce 2008 a v
současné době zde zaměstnává 181 lidí.
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P R O G R A M

M Ě S T S K É

do 11. 2.
VÝSTAVA: Nikolaj Kozlov: V přízemí
Průřez celoživotní tvorbou loketského malíře
s ruskými kořeny Nikolaje Kozlova navazuje na
výstavu o dvě generace staršího Štefana Vnučka. Uvidíte spojení fantaskna s realitou, psychedelické motivy i zručně zvládnuté krajinky,
tisky i originály zapůjčené ze soukromých sbírek. Nikolaj Kozlov žije a tvoří v Lokti již 15
let. Výstava se uskutečňuje za laskavé podpory
Karlovarského kraje. Vstup zdarma!
12. 2.–4. 3.
VÝSTAVA: Kde domov můj Jindřicha Štreita
Se svolením Jindřicha Štreita vystavujeme fotografie z jeho autorské knihy-objektu Kde domov můj, která vyšla u příležitosti 70. narozenin legendárního fotografa. Tématem projektu
jsou lidé bez domova, které autor intenzivně
fotografuje poslední čtyři roky. Celý soubor
Kde domov můj, jakož i další knihy Jindřicha
Štreita jsou k dispozici v knihovně. Zároveň
vystavujeme výběr děl zahraničních autorů
z depozitáře Expozice umělecké knižní vazby.
Vstup zdarma!
3. 2. 18:00
S kytarou při svíčkách
Městská knihovna Loket uvádí folkový večer
při svíčkách, hrají, zpívají a povídají: STRÁNÍCI z Českého Jiřetína, OTA MAŇÁK z Bohumína a VOJTA K. TOMÁŠKO z Lokte.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ! Přijďte prosím
včas, na koncert nebudou vydávány vstupenky
ani přijímány rezervace po telefonu. Děkujeme
za pochopení.
Více na www.loket.cz
6. 2. 16:00
Čítárna pro děti 3–6 let a jejich rodiče:
O vlkovi, který se ztratil z knížky
Bum! Z obrázkové knížky v přeplněné dětské
knihovničce vypadne vlk. Je celý popletený
a moc se bojí. Jak se zase dostane zpátky? Skáče z jedné pohádky do druhé, potkává v nich
ovečky, princezny a dokonce i dinosaury.
A mezitím kdesi hořce pláče holčička s červeným čepečkem, protože vlk z její pohádky se
někde ztratil. Jak tenhle zmatek dopadne, to
vám tady neprozradíme, ale můžete se to dozvědět, pokud si přijdete půvabný příběh poslechnout. Srdečně zveme děti i jejich rodiče na
čtení a další aktivity. Vstup zdarma!

K N I H O V N Y

8. 2. 18:00
Mgr. Filip Prekop: Náš Egerland?
Dnes se opět setkáváme se spontánní rehabilitací pojmu „Egerland“, který se ve svém největším
rozmachu - v 1. polovině 20. století - užíval pro
rozsáhlá území obývané převážně menšinou
českých Němců v oblastech dnešních krajů:
Karlovarského, Ústeckého i částečně Plzeňského. Co znamená pojem Egerland, kde se vzal
a jak byl chápán? Na jakém základě byl konstruován a jak se proměňoval? Měly opravdu uvedené regiony společný kulturně-historický základ?
Jaký k pojmu můžeme mít vztah dnes? Byl někdy Egerland ekvivalentem pojmu „Poohří“?
Toto je výběr z otázek, na které se pokusí přednáškou odpovědět Mgr. Filip Prekop ze sdružení Terra Incognita a Národního památkového
ústavu Loket pomocí představení obsahu pestrého spektra pramenů (historická mapová díla,
písemné nebo archeologické prameny), které
ilustrují vymezení pojmu od vrcholného středověku po polovinu 20. století. Vstup zdarma!
9. 2. 8:30
Nekoktám, čtu! - 4. ročník
V místním kole čtenářské soutěže pro žáky ze 4.
a 5. tříd ZŠ se utká 10 nejlepších čtenářů z Lokte. Vítěz v každé z kategorií bude naše město reprezentovat v krajském kole soutěže dne 23. 2.
2018 v Krajské knihovně Karlovy Vary.
13. 2. 9:00–13:00
Turnaj ve stolních hrách: Nové Sedlo vs. Loket!
Městská knihovna Loket bude dějištěm 5. ročníku nelítostného utkání ve stolních hrách mezi
týmem Nového Sedla a Lokte. Přijďte fandit
svým! Chcete-li se stát součástí týmu a je vám
8-15 let, neváhejte se přihlásit v knihovně nejpozději do 5. 2.
17. 2. 14:00–17:00
Herní odpoledne - Nové hry od Piatniku
a Mindoku
Na únorové herní odpoledne se můžete těšit již
nyní! Představíme vám nové hry, které jsme pro
vás zakoupili. Zveme zvláště i dospělé hráče,
přijďte vyzkoušet novou hru od Mindoku s názvem „Přines si svou knihu!“
20. 2. 17:00
Úvod do Bible: Co je člověk?
Čím a proč zde vlastně jsme? Korunou stvoření,
pány tvorstva, náhodným rozmarem přírodní-

N A

Ú N O R

ho vývoje nebo ještě něčím úplně jiným? Přednáška biblisty Tomáše Kábrta. Vstup zdarma!
22. 2. 17:00
Archeologické výzkumy Karlovarského kraje
2017
Představení nejzajímavějších archeologických
výzkumů z Karlovarského kraje za uplynulý
rok. K hlavním příspěvkům bude patřit představení revizního výzkumu skrýše relikviáře sv.
Maura v kapli hradu Bečov nad Teplou (NPÚ,
ÚOP v Lokti) nebo výsledky výzkumů při stavbách podzemních kontejnerů v intravilánu
města Cheb (Muzeum Cheb). Loketští patrioti
se mohou těšit na představení shrnujícího poznání vývoje hradního nádvoří Loketského hradu z doby jeho zpřístupňování veřejnosti, (NPÚ
Loket + NPÚ Plzeň). Vstup zdarma!
24. 2. 13:00–17:00
Turnaj v prší!!!
Pro děti do 15 let! Nelítostné klání v karetní hře,
kterou umí opravdu každý, jen dosud nebyla
příležitost změřit síly na velkém turnaji. Časy
se však změnily a dlouho a toužebně očekávaný
turnaj je tady! Pravidla najdete na webu a facebooku knihovny a na plakátech akce.
28. 2. 18:00
Kino Loket: Na tělo
Celovečerní dokument Libuše Rudinské NA
TĚLO odhaluje osobní nastavení a životní filozofii fotografa Jindřicha Štreita. Původně byl zamýšlen jako pocta k jeho sedmdesátinám v roce
2016 a jeho hlavním tématem mělo být sepětí
fotografa s krajinou Sudet a jejími lidmi, kde
Štreit celý život žije. Téma ale přerostlo autorku, která díky dlouhému času strávenému přípravou a komunikací s fotografem se rozhodla
pro intimnější sondu do jeho života. Štreit, se
kterým autorku (dříve jeho studentku fotografie
na FAMU) pojí (právě letos v únoru) už 25-leté
přátelství, na tuto linku váhavě přistoupil a autorce pomalu dovolil dostat se mu pod kůži, ba
přímo NA TĚLO. Vstup zdarma!

Připravujeme:

1. 3. 18:30 - Koncert ZUŠ: Riccio Quartetto
2. 3. 13:30 - Recitační soutěž - školní kolo
od 6. 3. - Výstava fotografií Lubomíra Štiky: Příroda, jak jí vidím já
od 7. 3. každou středu festival tibetských
filmů
Vaše knihovna

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).
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INZERUJTE
V LOKETSKÝCH LISTECH
t: 739 544 446

e: kalabova@mediaas.cz

www.rauschert.com
Skupina Rauschert je rodinný podnik, který není závislý na koncernech. Se svými 1200 zaměstnanci po celém
světě se zabývá výrobou technické keramiky, plastovými výlisky, Energetikou a strojírenstvím.
Pro náš tým v Horním Slavkově momentálně hledáme:

Obsluha a seřizovač
Vaše úkoly:
■ Obsluha a seřizování vstřikolisu na keramické
výrobky
■Výstupní kontrola výrobků
■Evidence skladových zásob hmoty
Váš profil:
■ Technické vzdělání. Vyučen/a nebo SŠ s maturitou
■ Znalost německého nebo anglického jazyka
výhodou
■ Znalost výkresové dokumentace a práce s měřidly
■ Uživatelská znalost práce na PC (MS Word, MS
Excel)
■ Řidičský průkaz (není podmínkou)

Nabízíme:
■ Zázemí silné a stabilní mezinárodní
společnosti
■ Jisté pracovní místo
■ Spolupráce v angažovaném týmu
■ Propracovaný systém zaměstnaneckých
benefitů
■ Moderní pracovní prostředí

Pokud splňujete požadavky na tuto zajímavou a různorodou práci,
těšíme se na vaší vyplněnou žádost!
Zašlete prosím vaše CV s motivačním dopisem e-mailem na info@rauschert.cz
anebo poštou na:
Rauschert, k.s., Kounice 603, 357 31 Horní Slavkov
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