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Novoroční běh předčil očekávání,
zúčastnilo se 411 závodníků

Foto: Deník/ mel.
Stálou součástí loketského kulturního kalendáře
se stal Novoroční běh. Letošní ročník předčil očekávání; v loňském roce přišlo rozhýbat své tělo,
zmožené vánočními oslavami, 309 účastníků. Letos vkročilo do nového roku pohybem 411 běžců
a chodců, mužů a žen všeho věku, od mimin v kočárku až po veterány. Nárůst účastníků o 102 osob
nikdo z pořadatelů nečekal, je to největší skok
v dějinách tohoto závodu. Jsme samozřejmě potěšeni rostoucím zájmem o naši akci. Pohodovou
náladu na náměstí nezkazil ani nedostatek čísel,
příští rok se určitě polepšíme.
Závod odstartoval ve 14:00 hod. Sbor loketských
ostrostřelců salvou z replik historických ručnic.
Všichni účastníci dorazili do cíle bez újmy na
zdraví, na konci 2,5kilometrové trati se posilnili
vyhlášenou česnečkou manželů Hejnových, obdrželi pamětní minci a přespolní závodníci volnou
vstupenku na hrad.
Nejrychlejší muži:
1. Oldřich Kohoutek (Sokolov) 
8:24
2. Petr Lill (Sokolov) 
8:32
3. Jan Veszprémi (Loket) 
8:40
4. Jan Kundrát (Sokolov) 
8:43
5. Michal Salaba (Loket) 
8:57

6. Radim Tokár (Nejdek) 
9:00
7. Adam Bauer (Loket) 
9:19
8. Simon Illenberger (Gerstetten) 
9:25
9. Aleš Hoch (Loket) 
9:27
10. Petr Basl (Loket) 
9:43
Nejrychlejší ženy:
1. Eva Hejnicová (Sokolov) 
10:34
2. Markéta Bauerová (Loket)
10:40
3. Kristýna Vášová (Loket) 
10:59
4. Marie Lillová (Sokolov) 
11:26
5. Eliška Staňková (Sokolov) 
11:32
6. Miroslava Bláhová (Loket) 
12:18
7. Lenka Flašková (Loket) 
12:58
8. Romana Pöplová (Chranišov) 
13:10
9. Hana Staňková (Sokolov) 
13:19
10. Eva Bednářová (H. Slavkov) 
13:22
Mezinárodní punc dal Novoročnímu běhu start
Pabla Escajadilla a jeho rodiny z Bruselu, který si
Loket oblíbil a startuje zde pravidelně. Španělsko
reprezentovali Ernesto a Ilia Montemayor. Z Berlína dorazil Esca Yann a Bratislavu zastupovala
Marta Tomaščiková.
Nejstarší ženou, která se vydala na trať, byla Anna
Jakubáčová z Lokte (r. nar. 1942); a mužem Alfréd
Stočes z Lomnice (r. nar. 1937).

Loketskou radnici reprezentovali starosta Petr
Adamec, který přislíbil pomoc při organizaci
dalších ročníků, a zastupitelé Patrik Stangar, Petr
Zahradníček, Jaromír Ungr a Vítězslav Adamec.
Zvláštní kategorii tvořili psi, kteří doprovázeli své
páníčky i na Nový rok.
Chtěl bych poděkovat řediteli ISŠTE v Sokolově
Mgr. Pavlu Janusovi, který nám umožnil využít
prostory školní jídelny pro zřízení důstojného
zázemí pro prezentaci a občerstvení. Velký dík za
hladký průběh závodu patří Policii ČR, která zabezpečila trasu kolem Lokte, jež je vedena po silnici za normálního provozu. Velkou chválu a vděk
zaslouží nadšená parta pořadatelů a sponzoři, bez
jejichž nasazení by nebylo možné Novoroční běh
v tomto rozsahu vůbec uskutečnit. Jmenovitě,
manželům Károvým a Hejnovým, pí. Longinovové, Baslové, Vlasaté, Honzíkové, Ing. arch. Červinkové, p. Jakubáčovi, Demeterovi a Rybářovi;
za zpracování výsledků sourozencům Bauerovým
a Károvým. Akci finančně podpořili MěÚ Loket,
MUDr. Bauerová, MUDr. Bauer, MUDr. Hosová, Ing. Kára, Ing. Pinter, pánové Stangar, Stehlík
a Lojín, firma Leben, a Ing. arch. Červinková.

Mgr. Rudolf Flaška
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Příjmy hradu Loket
se zvýšily až o milion

h r a d

L o k e t

Ples Města Loket se uskuteční v sobotu 23.
února 2019 od 20 hodin na hradě v Lokti.
Lístky od 1. 2. 2019 zakoupíte v předprodeji
na kase hradu Loket. Bližší informace budou
zveřejněny v únorových listech, na stránkách
a Facebooku města
15. 3. 2019 Rituál Znouzectnost + Už Jsme
Doma 20:00 140 Kč, sál
22. 3. 2019 Koncert Vltava +1
20:00 130 Kč, sál
6. 4. 2019 Insania +1
20:00 130 Kč, sál
12. 4. 2019 Rituál Depeche mode revival
20:00 130 Kč, sál
sepsal Roman Kvak

Hrad Loket opět potvrzuje, že je historickou a turisticky hojně vyhledávanou perlou Karlovarského kraje. Rok 2018 byl z hlediska návštěvnosti
i příjmů ze vstupného rokem absolutně rekordním. Do konce listopadu navštívilo hrad, včetně
letních slavností a Vinobraní, téměř 141 tisíc návštěvníků. Další tisíce jich pak přišly v prosinci,
kdy se uskutečnily také tradiční Vánoční trhy
(návštěvnost hradu na konci roku se vyšplhala
na 149 tisíc návštěvníků).
„Příjmy ze vstupného na hrad se k 31. 10. 2018
meziročně zvýšily o cca 500 tisíc korun, o dalších cca 400 tis. Kč se navýšily příjmy z letních
slavností a Vinobraní. Vzhledem k těmto okolnostem nepřipravujeme pro příští rok zvýšení
cen vstupného,” uvedl ředitel hradu Loket Václav Lojín na prosincovém zasedání správní rady.
V té době ještě nebyly známé příjmy z Vánočních
trhů, které hradu vydělaly další statisíce korun.
Ředitel v té souvislosti připomněl, že naopak
státní památkové objekty se dle některých informací chystají na poměrně citelné navýšení vstupného o zhruba 30 korun pro českou veřejnost
a o 80 korun pro cizince.
Rozpočet 2019
Rozpočet hradu na rok 2019 je koncipovaný jako
přebytkový. Hlavní příjmovou položkou rozpočtu je vstupné na hrad.
Město Loket podpoří hrad následujícími částkami:
na zajištění provozu Černé věže – 160 tis. Kč
na opravy a instalace sbírkových předmětů – 450
tis. Kč
na kulturu – 100 tis. Kč
na restaurátorský a stavebně-hist. průzkum Severního paláce – 300 tis. Kč.
Dotaci na mzdové prostředky pro pracovníky
depozitáře - manžele Vlasákovi - ve výši 600
tisíc korun vedení města neposvětilo. “Dohodli
jsme se, že náklady na provoz depozitáře budeme v roce 2019 financovat z vlastního rozpočtu.
Vzhledem k hospodářským výsledkům letošní-

ho roku je hrad schopný tyto náklady hradit,”
informoval Václav Lojín.
Ve výdajové části rozpočtu hradu Loket byla
položka „mzdy zaměstnancům“ navýšena o 5
% v souvislosti s navýšením platů zaměstnanců
Městského úřadu Loket. K nárůstu o 180 tisíc
korun došlo v položce „náklady na elektrickou
energii“, protože k 31. prosinci 2018 skončila
smlouva se současným dodavatelem elektrické
energie firmou Amper Market a.s. Na základě
obchodování na burze, které organizoval Karlovarský kraj, se stala vítězem a novým dodavatelem el. energie od 1. 1. 2019 firma Pražská plynárenská a.s.. Průměr ná cena el. energie se zvýšila
o téměř 60 % na 1450 Kč/MWh (bez DPH),” vysvětlil Lojín.
Odměny zaměstnancům
V roce 2019 budou na hradě pokračovat také
práce na stavebně-historickém a restaurátorském průzkumu v Severním paláci hradu. „Do
budoucna počítáme s propojením tří místností
tzv. Šlikovského archivu, a tedy propojením celého hradu prohlídkovými okruhy. Dále je připraven projekt na opravu podlah v Rytířském sále,
včetně vytápění. Budeme hlídat dotační tituly,
které by tomuto účelu vyhovovaly,” doplnil Václav Lojín.
Vzhledem k mimořádné náročnosti návštěvnické sezóny 2018 schválila správní rada vyplacení
odměn zaměstnancům hradu v celkové výši 700
tisíc korun. Z této částky řediteli hradu náleží
mimořádná odměna ve výši dvojnásobku jeho
hrubého platu. Vzhledem ke skutečnosti, že
předsedovi správní rady a bývalému starostovi
města Loket Ing. Bednářovi zaniklo členství ve
správní radě uplynutím funkčního období k 2.
listopadu 2018, jmenovalo zastupitelstvo na jeho
místo Ing. Mgr. Petra Adamce, starostu města
Loket. V průběhu ledna 2019 se správní rada
sejde znovu, aby potvrdila starostu do funkce,
a současně ze svého středu zvolila nového předsedu.
Kristián Šujan,
člen správní rady Hradu Loket, o. p. s.

k r á t c e
Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu
Honzíku Markovi za sponzorské dárky, kterými
nás každoročně obdarovává.
Přejeme hodně zdraví v novém roce celé Benzině
MOPÍCI Loket
Poděkování
Všem, kteří se zúčastnili „Čištění řeky Ohře“,
dále rodinám Studnařů, MOPÍKŮM Loket
a partě pana Václava Šambergra.
Věra Nývltová (Blumenfogel)

Zpívání u stromečku - poděkování
Již se stalo tradicí, že na Štědrý večer, po večeři, se Loketští setkávají na náměstí u stromečku a společně s pěveckým sborem Cubitus
zpívají vánoční písně, poklábosí s přáteli a popíjejí svařené víno či vánoční čaj. Mám ráda
tento čas, lidé jsou si tak nějak blíž, vánoční
atmosféra je všude kolem nás a všude je slyšet
smích a povídání. Tak to má být.
Letošní zpívání ale mělo být jiné. Každý rok
dostáváme od Města Loket příspěvek právě
na svařené víno a čaj. Letos jsme jej nedostali,
a tak jsme museli začít přemýšlet. Je pravdou,
že někdo by mohl namítnout, že svařáku není
třeba a že zábava může být i bez, ale ten svařáček k tomu tak nějak patří. Proto bych chtěla
z celého srdce poděkovat manželům Hlavsovým, kteří právě zmiňované víno zakoupili
a my jsme opět mohli ohřívat a rozdávat lidem
nejen to víno, ale i vánoční atmosféru.
Ještě jednou díky, Jitko a Jardo, za vaše dobrá
srdce.
Marcela Hejnová, předsedkyně TJ Loket
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Vážení občané,
rok 2018 byl ve
znamení nejen osudových
osmiček,
souvisejících s významnými
událostmi našich dějin.
I v letošním roce si
však připomeneme
mnoho událostí významných jak pro
naši zemi, tak pro
naše město. Mimo jiné uplyne v letošním roce
30 let od pádu vlády komunistické strany a znovuobnovení demokratického režimu v naší zemi
a já pevně věřím, že i nadále zůstane naše země
demokratickou a svobodnou. Z událostí významných pro naše město si v roce 2019 připomeneme
20 let od podepsání partnerské smlouvy mezi naším městem a městem Illertissen, která symbolicky otevřela brány k přátelské spolupráci mezi
našimi městy. V souvislosti s tímto výročím jsou
na letošní rok připravovány oslavy podpisu partnerské smlouvy, kdy o termínu konání oslav a jejich náplni vás budeme samozřejmě informovat.
Petr Adamec

o z n á m e n í
Oznámení o vyhlášení výběrového
řízení na pracovní pozici - Vedoucí
odboru majetku města MÚ Loket
Tajemník Městského úřadu Loket Ing. Jiří Vávra vyhlašuje výběrové řízení dle §7 zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
v platném znění, na obsazení pracovní pozice
vedoucího úředníka: Vedoucí odboru majetku
města Městského úřadu Loket.
Více informací na http://mu.loket.cz

k r á t c e
Změna ve složení dozorčí rady
Loketských městských lesů
Dne 12. 12. 2018 se konala valná hromada Loketských městských lesů s. r. o., v rámci které
byli odvoláni stávající členové dozorčí rady
a s důrazem na profesní odbornost zvoleni členové noví: Ing. Stanislav Dvořák, Ph. D. (vedoucí lesní správy u Vojenských lesů a statků s.
p., soudní znalec v oblasti lesního hospodářství
a myslivosti, člen Poradního sboru předsedy
Krajského soudu pro znalecké otázky v oblasti
ekonomiky, lesního hospodářství a myslivosti),
Ing. Bc. Hana Hornová, MBA (jednatelka společnosti zabývající se účetnictvím a daňovým
poradenstvím) a Ing. Jaromír Radoš, OSVČ
v oblasti služeb v lesnictví.
(red)

Dopravní spojení Loket - Karlovy Vary
Bez předchozího upozornění města Lokte
došlo ze strany Dopravního podniku Karlovy
Vary a.s. ke zrušení autobusové linky 421110.
Jednání města s dalšími dopravci, zahájená
v zájmu zajištění alespoň částečné náhrady za
tento spoj, přinesla přeci jen pozitivní, i když
jen prozatímní výsledek:
Od 14. 1. 2019 dojde k přesměrování spoje č.
1 na lince 421705 společnosti Ligneta - AD

Ligneta regionalbus s. r.o. ve směru Chodov
- Karlovy Vary tak, že tento spoj bude zajíždět do zastávek Loket, Finské domky (6:35),
Loket, žel. st. (6:38) a Loket, sokolovna (6:41)
s příjezdem do zastávky Karlovy Vary, Tašovice, Doubský most (6:56) a do zastávky Karlovy Vary, terminál (7:02). Zároveň jednáme
s dalšími dopravci o zajištění spoje i v dřívějších ranních hodinách.
Město Loket

Rozpočet města na rok 2019

Na 6. zasedání Zastupitelstva města Loket, konaném dne 13. 12. 2018 byl, mimo jiné, schválen
rozpočet města na rok 2019.
V rozpočtu jsou zahrnuty tyto plánované investice (v tisících Kč):
Rekonstrukce Dvorana Loket						
45 800
Revitalizace dětského hřiště u rybníčků					
1 500
Oprava propojky ulic ČSA a Na Vyhlídce				
1 882
Rekonstrukce sociálního zázemí 1. A 2 NP, Mateřská škola Sportovní 561	
1 330
Rekonstrukce oplocení školní zahrady v Rooseveltově ulici			
300
Opravy Základní škola T. G. Masaryka					
1 800
Rekonstrukce přestupního terminálu v Nádražní ulici II. Etapa		
3 300
Zajištění skalního masivu ČOV					 850
A zajištění projektové dokumentace na:
Rezidenční parkoviště v ulici Lužná/Nádražní
Rekonstrukce bytů v domě s pečovatelskou službou ve Sportovní ul.
Komunikace a sítě Tovární a Revoluční
Parkoviště a opěrná zeď ČSA
Opravy chodníků Nádražní a ČSA
Samotný rozsah realizovaných investic a projektových dokumentací se bude odvíjet od výsledků
výběrových řízení, v případě nalezení vhodného dotačního titulu mohou být některé investice či
projekty doplněny nebo upraveny. Podrobné znění rozpočtu města a komentář k němu naleznete
na webových stránkách našeho města. 
(red)

Školáci završili rok 2018 hlavně sportem
Začátkem prosince se žáci ZŠ Loket vypravili do
Karlovarského městského divadla a do kina Alfa
v Sokolově. V Karlovarském městském divadle
zhlédli žáci 1. stupně divadelní představení na
motivy pohádky Hanse Christiana Andersena
Sněhová královna. Pro žáky 2.stupně byla připravena projekce hraného dokumentu Nicholas
Winton – Síla lidskosti režiséra Mateje Mináče.
Snímek získal v Americe jako první český film
cenu Internacional EMMY AWARD za nejlepší
zahraniční dokument. Žáci se díky filmu seznámili s důležitými etapami našich novodobých dějin a s životem historické osobnosti N. Wintona.
Po stopách Ježíška a dalších pohádkových bytostí
se vydaly 4. a 6. prosince třídní kolektivy 1.stupně.
Na Božím Daru je čekala dobrodružná cesta plná
rozmanitých úkolů.
Ve čtvrtek 13. 12. ožila školní tělocvična v Radniční ulici vánočním jarmarkem. Děti na úvod
zazpívaly a zahrály vánoční písně. U stánků jednotlivých tříd a družiny si mohli návštěvníci vybrat krásné výrobky s vánoční tematikou. Velké
poděkování za zorganizování akce patří žákům
1.stupně, jejich pedagogům a zaměstnancům
školní družiny.

Koncem listopadu byli na naši ZŠ pozváni představitelé středních škol a odborných učilišť Karlovarského kraje. Žákům 9.ročníku a jejich rodičům
byly prezentovány aktuální nabídky studijních
a učebních oborů. Cílem setkání bylo usnadnit
nejstarším žákům volbu dalšího vzdělávání.
V rámci dějepisu absolvovali žáci 9. ročníku
dvouhodinovou lekci zaměřenou na události 1.
světové války a československé legionáře. Pod
vedením paní Kláry Rozsypalové z Národního
památkového ústavu v Lokti pracovali žáci s tištěnými i elektronickými zdroji, vyhledávali a zpracovávali informace o daném tématu.
„Duhový svět popelničky Jáji“, tak se nazývá projekt zaměřený na enviromentální výchovu, určený zejména pro 1.a 2.třídu. Hravou formou si děti
upevnily své znalosti týkající se třídění odpadu.
Za svou snahu obdržely drobné odměny.
12.12.vyjeli sportovci z 5.třídy na bowlingové
utkání do Královského Poříčí. Netradiční sportovní disciplína zúčastněné bavila. Celkově obsadili 10.místo.
Na závěr bychom rádi všem loketským spoluobčanům popřáli hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody v novém roce 2019. Marta Očkayová
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Vyhlášení veřejné sbírk na obnvu zvnů
do ktela sv. Václva v Lokti

LOKETSKÉ ZVONY z.s.
„Téměř půl tisíciletí tu s námi byly a bily. Jedinečným způsobem
oznamovaly v tónině „C-mol“ každou větší událost města, radost
i smutek. Když se na delší dobu odmlčely, bylo většinou zle.
Zvony byly strženy, bronzovina se přetavila na děla, válčilo se. Když
se však život vracel do normálních kolejí, vždy se našlo dost vůle
k odlití zvonů nových.
Naposledy se tak stalo po I. světové válce, kdy Lokeťané v červnu roku 1924 založili „zvonovou komisi“ pod vedením lékárníka
Anselma Veidla, a již v lednu 1925 měli potřebný obnos k dispozici.
Do roka byly zvony opět na svém místě. Jenže… Zakrátko přišla
další válka a zvony musely z věže opět dolů. Následoval odsun původního obyvatelstva, „Vítězný únor“ a 40 let budování socialismu.
Poté přišla Sametová revoluce, budování demokracie a tak nějak
bezděčně uplynulo dalších 30 let. Dnes mnozí Lokeťané ani nevědí, že zvony nemáme a s tímto smutným zjištěním se nehodláme
smířit.“

Milí Lokeťné a přátelé nšeho města,
mám to potěšení vá námi, že:
Dne 24. prosince 2018 vyhlašujeme veřejnou sbírku na pořízení
nových zvonů a zvonkohry do věže kostela sv. Václava v Lokti,
na adrese Kostelní 14/3, 357 33 Loket.
Dne 13. listopadu 2018 byl na Krajském soudu v Plzni zaregistrován náš spolek Loketské zvony z.s., jehož základní činností
bude „organizování a podpora aktivit směřujících k zachování
a rozvíjení kulturních tradic města Lokte a loketského regionu
a ke zlepšení úrovně společenského života v něm.“

Otvory, kterými procházela zvonová táhla z přízemí do zvonice kostela

Hlvní činntí spolku bde:

Pořádání výstav, vernisáží, divadel, koncertů, trhů a jiných společenských a kulturních akcí, organizování sbírek, včetně využívání podpůrných prostředků – zpracování žádostí o dotace.
Cílová částka sbírky byla stanovena na 3 000 000,- Kč a tyto
finanční prostředky budou deponovány na transparentním účtu
286 671 837/0300 vedeného u ČSOB v Sokolově.

J přispě?

• Na bankovní účet 286 671 837/0300 vedený
u ČSOB v Sokolově
• Vhozením hotovosti do pokladniček
. v kostele sv. Václava
. na hradě
. v Městské knihovně
. v Galerii Café v Lokti
. přenosná - v místě kulturních akcí
Rádi Vám na Vaši žádost vystavíme potvrzení o daru.
Více informací naleznete na www.loketskezvony.cz
Ve věži
V
ěži zůstal
ů l jen
j nejmenší
j
ší Zvon
Z
svatého
éh Fl
Floriána
iá

za Loketské zvony z.s. Jitka Hlavsová

Děti ze školky si připravily vystoupení
Předvánoční období ve školce bylo jako každý rok
plné akcí, tvoření a příprav na vánoční besídku.
Děti svým programem potěšily nejen rodiče, ale
také zástupce města Lokte a partnerského Illertissenu v MŠ na Tyršově náměstí a také v Domě
s pečovatelskou službou ve Sportovní ulici. Mezi
další akce v tomto období již tradičně patřilo vystoupení na náměstí při rozsvěcení vánočního
stromu, vánoční tvoření s rodiči ve školce, čer-

tovský den, návštěva Mikuláše. Shlédli jsme také
vystoupení kouzelníka se zvířátky a starší děti navštívily Porcelánovou školičku v Nové Roli. Před
Vánocemi nesměla chybět ani štědrá nadílka dárků
pod stromečkem, ze které měly děti velkou radost.
Jak na Nový rok, tak po celý rok – přejeme si, aby
byly děti ve školce šťastné a spokojené a společně
strávený čas byl co nejradostnější.
MŠ Loket

Mikuláš v Lokti 2018

Ráda bych i zde srdečně poděkovala za pomoc poskytnutou napříč celým spektrem
města Lokte a přilehlého okolí. Společnými
silami jsme místním dětem připravili bohatou nadílku k Mikuláši, která dne 5.12.2018
započala programem v loketské městské
knihovně. Po loutkové pohádce v atriu se
návštěvníci spolu s čerty a andílky přesunuli
průvodem na hrad, kde bylo připraveno hudební představení, animační program, stínové divadélko, dílničky, úniková hra, místnost
s hlavolamy a střelba na terč po zvuku.
Díky četným sponzorům bylo možné dětem
za splnění úkolů v pekle či nebi darovat vedle sladkostí i volné vstupy či drobné hračky.
Vytrvalé drobotině pak na konci dne rozdal Mikuláš (spolu s andělem a čerty) svou
nadílku. Toto vše, včetně opékání buřtíků
a moštu, bylo díky následujícím subjektům
zcela ZDARMA:
Město Loket
Hrad Loket
Förderverein Auenpark e.V.
Elesta Loket s.r.o.
Městská knihovna Loket
Střední pedagogická škola, Gymnázium a VOŠ
Karlovy Vary, p. o.
Loketské městské lesy, s.r.o.
Sbor dobrovolných hasičů Loket
Hra začíná (úniková hra)
TyfloCentrum Karlovy Vary
Liapor (Lias Vintířov)
Hotel Stein Elbogen
SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o.
Autoservis Jiří Poupě
Restaurace Pod kaštanem
TOP GUN laser game, Sokolov
Fantazie, Sokolov
Aquaforum, Františkovy Lázně
Virtuální Realita Sokolov
VR studio, Karlovy Vary
KV stěna
Karlovarské minerální vody, a.s.
Pelant - Doupovské uzeniny
Moštárna v Královském Poříčí
Emco spol. s r.o.
Elektroinvest, Karlovy Vary
Leben, s.r.o.
U Hafíka
Polygrafická výroba - Aleš Hart
Děkuji vám!
Petra Karlíčková

Karatisté bojovali i vítězili
Karatisté z oddílu Champions team Loket se 15. prosince 2018 zúčastnili svých prvních závodů v tomto
školním roce. Jednalo se o závěrečný oddílový závod
pod názvem Champions cup, na kterém se utkali
karatisté ze všech našich oddílových měst, jako je:
Loket, Chodov, Horní Slavkov, Nová Role a Ostrov.
Loketský oddíl si přivezl hned několik cenných kovů,
jmenovitě:
Daniela Pekuniaková – kumite 1. místo, kata 2. místo
František Juhas – kumite 3. místo, technika 2. místo
Vojta Rudinec- kumite 2. místo, kata 3. místo
Natálie Mackurová – kumite 3. místo, kata 1. místo
Sofie Janová – kumite 3. místo, technika 2. místo
Filip Riedl – kumite 1. místo, technika 3. místo
Lukáš Ruta – kumite 1. místo, kata 1. místo
Všem závodníkům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.
Vaši hrdí trenéři M. Budajová a D. Pekuniak
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Novoroční přání zastupitelů
Co byste popřáli městu Loket a jeho obyvatelům do
roku 2019 a na co konkrétně se Vy v roce 2019 nejvíce
těšíte?
ptal se Kristián Šujan
Petr Adamec, starosta
Všem občanům Lokte a nejen jim přeji do 2019
hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky a já osobně bych
si do roku 2019 mimo toho co přeji všem, přál hlavně
zklidnění zjitřené atmosféry v našem městě.
Klára Rozsypalová, radní
Rok 2018 byl pro Lokeťáky plný změn. Ať už v komunální politice, tak i pro mnohé z nás změn bolestných proto, že nás navždy opustili naši příbuzní
nebo blízcí přátelé. Říká se, že čas zahojí všechny
rány. Je důležité smířit se s těmi změnami, naučit
se s nimi žít. Věřím, že neklidné vody a rozjitřené
emoce se v roce 2019 uklidní. Vždyť i letos se do našeho krásného města přistěhovalo mnoho občanů,
narodily se nové děti. Všichni si jistě přejeme, aby se
nám tu dobře žilo a chceme pro to udělat vše, co je
v našich silách. I když se nemusíme vždy sejít v názorech, chceme, aby naše město vzkvétalo. K tomu
je zapotřebí tolerance, trpělivost a hlavně dobrá vůle
všech. Všem obyvatelům Lokte přeji zdraví, radost
ze života a mír v duši. Ať se jim daří co nejlépe jak
v kruhu rodinném, tak i v zaměstnání. Dětem pak
spoustu pěkných zážitků, nejen v našem městě, na
které budou i v dospělosti rády vzpomínat. A samozřejmě i návštěvníkům Lokte, aby se jim návštěva
u nás líbila, odnesli si jen pozitivní vjemy a měli
chuť se do Lokte zase někdy vrátit.
Vzhledem k tomu, že jsem v roce 2018 získala nové
zajímavé zaměstnání, těším se na nové příležitosti, které mě zde čekají. Stejně tak se těším na nové
úkoly, které mě čekají v souvislosti s chodem našeho
města. Těším se na to, že se snad konečně podaří
vybudovat velké dětské hřiště, na které netrpělivě
čekají loketští rodiče malých dětí. Protože se ráda
setkávám s lidmi a mám radost ze společné práce,
která má smysl, těším se také na spolupráci s městskými organizacemi, především těmi, které se věnují
kulturním a spolkovým činnostem. Věřím, že společně vymyslíme dobré projekty, které budou sloužit
k zábavě a ku prospěchu obyvatelů Lokte.
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kem jsme se učili řemeslo ve Škodovce v Rotavě. Byl
skvělý fotbalista.
Takže jsem fandil skupině mladých lidí, kteří šli do
voleb na plné pecky. Přeji jim štěstí, elánu a nápadů
mají dost, a to je dobrý základ pro jejich práci v zastupitelstvu. Na otázku Kristiána Šujana, co očekávám od nového zastupitelstva? Spolupráci, vzájemný dialog, společné cíle, projekty, plán strategického
rozvoje minimálně do roku 2025.
To už stačí.Přeji všem zdraví a splněná přání a pozor, jsme strůjci svého štěstí. Na shledanou ve dnech
příštích.
Jan Smolík, zastupitel
Vážení spoluobčané, Lokeťáci,
následující rok 2019 bude pro naše malebné městečko rokem tak trochu nestandardním.
Ne jen, že na radnici máme nové vedení města, ale
také máme, mimo jiné, ve fázi rozsáhlé rekonstrukce
Loketskou dvoranu, která by do dvou let měla být
zpřístupněna veřejnosti a sloužit především nám
občanům a našim dětem. Zmíněná témata budou
dosti diskutabilní, takže bych vám rád a vůbec všem
lidem, kteří jsou s Loktem propojeni, popřál hodně
vzájemné tolerance, schovívavosti, slušnosti a trpělivosti. A co bych si přál já sám? Aby nebyl Loket
rozdělen na dva tábory a aby každý občan Lokte
byl pro naše město přínosem, pokud mu to jeho stav
dovoluje. K otázce Kristiána „na co se v roce 2019
těším?“ Těším se na vše, co mám rád. Zážitky s mojí
rodinou, koncertování s kapelou, zajímavou práci,
která mne čeká a třeba i něco nového.
Martin Stark, zastupitel
Městu přeji, aby se stalo tím nejhezčím místem pro
život občanů. Aby mělo tolik finančních prostředků,
kolik jich je potřeba pro vyřešení všech potřeb a přání občanů, aby s hrdostí mohli říkat, že právě „tady
jsou doma“.
Občanům přeji, aby je doprovázelo štěstí a zdraví po
celý rok. Aby se jim splnila všechna přání a nastávající rok prožili co nejvíce s úsměvem ve tváři.
Osobně se v novém roce těším na to, že v osobním
životě bude minimálně stejně tak dobrý jako byl ten
rok minulý.

Jaromír Ungr, zastupitel
Lokti bych samozřejmě přál prosperitu, a to nejen
v roce 2019, ale i v letech dalších. Na co se těším
v roce 2019? Potěšila mě zpráva, že do Lokte přijede
Petr Zahradníček, zastupitel
20. srpna 2019 kapela The Offspring a myslím, že to
Přeji si, ať jsme všichni v Lokti zdraví, to je základ! bude velmi vydařený koncert. Do nového roku přeji
Samozřejmě si přeji, ať se našemu městu daří, ale všem občanům Lokte, Nadlesí, Dvorů a Údolí samoaby to bylo také vidět v reálném životě. Každému zřejmě vše nejlepší, zdraví, štěstí a pohody.
Lokeťanovi přeji, ať se mu splní jeho osobní přání
a co si přeji já osobně? Zdraví, klid, pohodu v rodi- Vítězslav Adamec, zastupitel
ně... Zároveň se těším i na dobrodružství vyplývající „Do nového roku přeji městu Loket, abychom ho přez výzev, které jsem si na rok 2019 předsevzal, ať už dali našim potomkům v lepším stavu, než jsme ho
pracovních nebo zájmových.
převzali. Jeho obyvatelům přeji samozřejmě hodně
zdraví a štěstí a hlavně se nebojte zapojit do místKarel Smolík, zastupitel
ního dění, je to vaše město a i na vás záleží, jak se
Dobrý den, tak jsem opět v zastupitelstvu, díky vo- vám v něm bude žít, pracovat či vychovávat další
ličům,mým spoluobčanům, kteří mi věří a dali mi generace.
důvěru. Upřímně, nepočítal jsem s tím. Je to pro mne V roce 2019 se těším na tradičně kvalitní akce městvýzva a věřím, že nezklamu. Děkuji. Už před volba- ské knihovny a Galerie Café či na některé z koncertů
mi jsem nesměle doufal, že dojde k zásadní změně na hradě a v amfiteátru. A nejvíce zvědavý jsem na
v obsazení radnice lidmi, kteří nejsou spojováni se obnovenou svatováclavskou pouť.“
střetem zájmu, nelobbují apod. Jen taková vsuvka.
Při mých aktivních procházkách jsem potkal Ing. Roman Kvak, radní
Adamce, který konal procházku se svým psem. Hla- Chtěl bych popřát lidem ať se jim splní, to co sami
vu svěšenou, ustaraný, zádumčivý výraz, promiň, chtějí nejvíce. Lokti bych přál od Ježíška městské
Petře.Tušil jsem důvod jeho stavu. Dokázal jsem jen technické služby, ať Loket má zase ruce . V novém
sdílet jeho náladu, ale usmáli jsme se na sebe, a tím roce se na nic extra netěším, každý den by měl být
jsme si řekli vše. Jen na vysvětlenou. S Petrovo tatín- svátkem.

ODPADY

Informujeme obyvatele, že od ledna 2019 odpady města Loket bude svážet firma FCC Česká
republika, s.r.o., která vyhrála výběrové řízení.
Všichni obyvatelé, kteří mají s městem Loket uzavřenou smlouvu na svoz komunálního odpadu,
obdrží počátkem ledna 2019 do schránek doklad
s potřebnými údaji k úhradě ceny (pro obyvatele
zůstala nezměněna) za odvoz odpadů na rok 2019.
Po předložení dokladu o úhradě ceny za odvoz
odpadů na Městském úřadu Loket - odbor financí
(pokladna - p. Kaiserová), obdrží každý obyvatel
samolepicí známku na příslušné období, kterou si
označí svou sběrnou nádobu. Neoznačené nádoby od 15. 2. 2019 nebudou vyváženy. Nevyvezení
přistavené nádoby (popelnice) v řádném svozovém termínu, je nutné nahlásit hned následující
den p. Doischerové, tel. 352 359 726. Reklamace
(nevyvezené nádoby) jsou ověřovány na kameře
svozové společnosti.
ODPADOVÝ KALENDÁŘ MĚSTA LOKET NA
ROK 2019, který byl opět vložen do lednových
Loketských listů, si ponechte. V kalendáři najdete
všechny informace o četnosti a cenách svozů za
směsný komunální odpad, informace o svozových
dnech, termíny svozu objemných a nebezpečných
odpadů, informace o sběrných místech pro elektroodpad a kovový odpad, o nádobách na dosloužilý
textil, obuv a hračky. Žádáme tímto obyvatele, aby
nevytvářeli černé skládky u popelnic, do nádob
na tříděný odpad odkládali PET lahve sešlapané
a kartonové krabice rozložené! Svoz objemných odpadů (nábytek, koberce apod.) pro obyvatele Lokte
prozatím byl ponechán. První svoz se uskuteční ve
dnech 18. a 19. ledna 2019.

SVOZ OBJEMNÝCH ODPADŮ

Pro obyvatele sídlišť Sportovní a Mírová budou
kontejnery přistaveny v pátek 18. ledna a odvezeny v sobotu 19. ledna 2019 po 15 hodině:v ulici
Sportovní 1x na parkovišti u kotelny a 1x na komunikaci u autobusové zastávky (u pečovateláku) a 1x
v ulici Mírová.
Pro ostatní obyvatele Lokte (mimo sídliště Sportovní a Mírová) bude svoz objemných odpadů
proveden v sobotu 19. ledna 2019 z ‚hromádek‘
u sběrných nádob (popelnic). Každá fyzická osoba,
která platí za odvoz odpadu městu Loket, může dne
19. ledna 2019 do 9:00 hodin u svého svozového
místa (u sběrné nádoby - popelnice) odložit objemný odpad (starý nábytek, matrace, hadry, linoleum,
koberce, 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 duben 2019. Upozorňujeme, že v průběhu ledna
2019 bude pro obyvatele města Loket v Revoluční
ulici v Lokti u objektu č. p. 580 (v sousedství autoservisu p. Poupěte) otevřen sběrný dvůr, kam bude
možné po předložení občanského průkazu celoročně, dle provozní doby, odložit např. objemný i nebezpečný odpad, textil atd.

Městský úřad Loket,

odbor výstavby – úsek odpady
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Pečovatelská služba
v Lokti a okolí

Pečovatelská služba DOP - HC s. r. o. hledá do svého týmu:
Pečovatelku na ranní směny, případně odpolední směny pro oblast
Loket a Nové Sedlo
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Nabízíme:
• odpovídající fin. ohodnocení, 8h prac. doba, benefity, podpora
vzdělávání, vánoční odměny a až 28 dní dovolené
• pečovatelský kurz možné doplnit během zaměstnání
Požadujeme:
Řidičské oprávnění
Kontakt: personalni@dop-hc

tel: +420 731 656 208

Kontakt: Bc. Sabina Hajná, sociální pracovnice
Tel.: +420 739 081 181, hajna@dop-hc.cz
dophcsro / DOP - HC s. r. o.
Bergmannova 140, Dolní Rychnov
www.dop-hc.cz

Pečovatelskou službu podporuje Město Loket, Nové Sedlo a Karlovarský kraj.
Přijdeme, poradíme, pomůžeme!

Sjednejte si pečovatelskou
službu u Vás doma
Zajistíme:
• Pomoc při péči o vlastní osobu: osobní hygiena,
koupání, oblékání.
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid,
praní a žehlení prádla, nákupy, zajištění léků).
• Doprovod k lékaři, k vyřízení úředních záležitostí,
vycházky.
• Dovážka obědů, pomoc při zajištění stravy.
• Pomoc při vyřízení příspěvku na péči.
• Základní sociální a ošetřovatelské poradenství
klientovi a rodině.
• Zapůjčení pomůcek: elektricky polohovatelná
postel, antidekubitní matrace, WC toaletní křeslo,
chodítka, další kompenzační a rehabilitační
pomůcky.
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P R O G R A M

M Ě S T S K É

K N I H O V N Y

Na akcích bude pořizována dokumentace, která
může být zveřejněna na facebooku a webových
stránkách knihovny.

tisíciletá lidská zkušenost v posvátných textech
Bible? Přednáška biblisty Tomáše Kábrta. Vstup
zdarma!

9. 1. – 3. 2. VÝSTAVA: Jeremy Famir
Znepokojivé světy své mysli vystaví sokolovský
umělec vystupující pod jménem Jeremy Famir.
Motivy a precizně detailní provedení grafik nutí
diváka k zamyšlení, nejde o kolekci, kterou by
návštěvník prolétl za několik minut. Uhrančivé
perokresby reflektující autorův postoj ke světu
budou ve velké většině vystaveny poprvé a většina z nich bude k prodeji. Jeremy Famir (45) je
frontman sokolovské doom´n rockové hudební
formace Selfexile, kresbě, malbě a hudbě se věnuje od dětství. Navrhuje také trička, obaly hudebních alb a v roce 2017 francouzský gamebook od
Batrogames s názvem Mantoid Universe. Výstava
se uskutečňuje za laskavé podpory Karlovarského
kraje. Vstup zdarma!

16. 1. 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, případně se může
nový čtenář zaregistrovat na místě.

8. 1. 17:30 Vernisáž výstavy Jeremyho Famira
Vernisáž výstavy perokreseb sokolovského autora. Úvodní slovo: Vladimír Kalný. Hudební doprovod: Selfexile. Výstava se uskutečňuje za laskavé podpory Karlovarského kraje. Vstup zdarma!
10. 1. 18:30 Koncert ZUŠ:
Scott Joplin‘s Ragtime String Quartet
Nestárnoucí melodie stříbrného plátna v podání
smyčcového kvartetu. Alexej Saakyan (1. housle),
Radek Svoboda (2. housle), Miljo Milev (viola)
a Petr Pitra (violoncello) zahrají melodie George
Gershwina, Leonarda Bernsteina, samozřejmě
Scotta Joplina a dalších. Pravidelný koncert pořádaný Sdružením rodičů a přátel Základní umělecké školy Horní Slavkov/Loket.
15. 1. 10:00–11:00 Bookstart klub
O vločkách, zamrzlých loužích a zajíci bělákovi.
Otevřený klub pro maminky s dětmi 1-3 roky.
Podrobnější informace na webových stránkách
knihovny v sekci dětské/projekty/Bookstart.
Vstup zdarma!
15. 1. 17:00 Úvod do Bible:
Kdo je tu (ne)přizpůsobivý?
Stále se v dějinách vrací snahy vyčistit společnost
i náboženství od „nepřizpůsobivých“. Co na to

16. 1. 18:00 KINO LOKET: Jan Palach
Film pozoruje posledních několik měsíců života
Jana Palacha. Pozoruje jej na základě dostupných
faktických pramenů a zároveň přemýšlí, co tomu
mladému muži táhlo hlavou. Jan Palach nikomu
z blízkých o svém rozhodnutí dopředu neřekl.
Ani nenaznačil, že by byl něčeho takového schopen. Ve filmu prochází vztahem se svou přítelkyní Helenkou, bouřlivým kolejním životem roku
1968, soužitím s mámou doma ve Všetatech, zažije studentské brigády v Kazachstánu a Francii,
chodí do školy, pozoruje a mlčí. Stejně jako se od
podzimu 68 mění veřejný život, ráz ulic i výrazy
lidí, stává se něco s Janem. Jak to, že si ničeho nevšimla jeho dívka, máma, spolužáci? Ještě to ráno
si Jan vzal od mámy svačinu, na koleji vtipkoval
se spolubydlícím a před odchodem do města se
vysprchoval. Kamera po celý film sleduje Janovu
tvář a snaží se zachytit okamžiky rozhodnutí…
Vstup zdarma!
Česká republika/Slovensko 2017, 124 minut, režie: Robert Sedláček.
19. 1. 14:00 – 17:00 Turnaj v … ?
Ano, tentokrát vy sami vyberete, ve které hře
uspořádáme turnaj. Budou to šachy, piškvorky,
prší, vrhcáby, maso, dětský box nebo jiná hra?
Návrhy přijímáme a zařazujeme do hlasování
průběžně!
Do 10. ledna 2019 23:59 můžete hlasovat na facebookové stránce Městské knihovny Loket nebo
u pultu v knihovně osobně. Mocné ceny samozřejmostí. Vstup zdarma!

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

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

Kontakty
T. G. Masaryka 1, 357 33 Loket
Telefon: 352 684 229
E-mail: knihovna@mkloket.cz
Web: www.mkloket.cz
Staňte se fanoušky našeho profilu na Facebooku (http://www.facebook.com/mkloket).
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22. 1. 18:00 Mgr. PhD. Ondřej Malina: Archeologie Krušných hor
Rudné bohatství Krušných hor se odrazilo v jejich pojmenování i bohaté historii. Archeologie
těžko drží krok s množstvím písemných a obrazových pramenů k historii krajiny, sídel a dolů,
přesto však její svědectví přináší nové a jinak
nenahraditelné poznatky. Přednáška se bude věnovat několika lokalitám, kde archeologie a historická geografie ukazují zajímavé detaily z dějin
středověkého a novověkého osídlení a využívání
krušnohorské krajiny a na to, co předcházelo
a následovalo po stříbrné a cínové horečce. Vstup
zdarma!
23. 1. 18:00 Jaroslav Sýkora:
Kanoí do Hamburku
Je vyšší věk překážkou dobrodružství? Ne!
V létě 2011 se čtyři karlovarští vodáci z oddílu
Hastrmani Jiří Činčera, Jaroslav Sýkora, Dieter
Schimm a Jaroslav Kocek vydali na návštěvu za
kamarádem Janem Ramajzlem, někdejším majitelem penzionu Hubertus na Ohři u Karlových
Varů. Start: Karlovy Vary. Cíl: Hamburk. Dopravní prostředek: dvě kanoe. Trasa: Ohře, Labe. Délka cesty: 850 km. Čtyřem odvážlivcům bylo v čas
odjezdu dohromady 250 let. Vyprávění bude doprovázeno promítáním fotografií a videa. Vstup
zdarma!
24. 1. 16:00 Sněhová čítárna
pro děti 3 - 6 let a jejich rodiče
Když mrzne, až praští, může to být pěkná nepříjemnost. Nejste-li ale právě Maruška vyslaná do
lesa pro jahody, dá se zima parádně užít. Přijďte
si užít čítárnu o sněhu, ledu a mrazu s Raketou,
Doktorem Rackem na horách a Lyžníky z Plískanic. Vstup zdarma!

Připravujeme na únor 2019:

2. 2. 14:00 Airbrush workshop
5. 2. – 3. 3. VÝSTAVA: Pomníky Velké války
1914-1918 + Světová umělecká knižní vazba
7. 2. 16:00 Čítárna pro nemimina:
Pohádky pro neposlušné děti a jejich starostlivé
rodiče
21. 2. 17:00 Archeologické výzkumy a objevy
Karlovarského kraje v roce 2018

Tradiční akce Mezi Nebem a Zemí se uskuteční 8. června 2019 od 13:00 na plochodrážním stadionu v Mariánských Lázních,
kde zábavnou formou prezentací, workshopů a ukázek představíme činnost IZS, dobrovolných záchranářů, spolků pracujících
s mládeží a zabývajících se volnočasovými
aktivitami, sportovních klubů a organizací
představujících prevenci rizik, poskytování
první pomoci a využití volného času jinak,
než jen u počítačů, tabletů a mobilů.
Míra Kurák, TRAICONT z.s.
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Baníkovci se prosazují do
mládežnické reprezentace U15
Vychovávat nové talenty je jedním z našich nejdůležitějších cílů. Proto jsme
nesmírně rádi, když si mladí baníkovci svými výkony vyslouží pozvánky do
mládežnických reprezentací České republiky. Sokolovští fotbalisté oblékají dres se lvem na prsou celkem pravidelně, ale poprvé se stalo, že během
několika týdnů dostali pozvánku hned čtyři fotbalisté ze žákovské U15. Na
kempy nově vznikající reprezentace do 15 let (ČR U15) byli nominováni
Václav Pastorek, Jan Macák, Tomáš Mikleš a naposledy i Filip Lörincz. Pro FK
Baník Sokolov je ročník hráčů 2004 mimořádně úspěšný. „Nikdy v historii se
nepovedlo, aby byl do reprezentace nominován víc než jeden hráč v jedné
věkové kategorii. Letos se do kempů zapojili hned čtyři hráči, čímž jsme se
přiřadili ke špičkovým prvoligovým klubům – Sparta Praha, Slavie Praha, Viktoria Plzeň nebo Baník Ostrava, které pravidelně dodávají do reprezentací
větší množství hráčů. Tito hráči byli vybráni do nejužšího celorepublikového
výběru 25 hráčů nejmladší reprezentační kategorie U15,“ popisuje vedoucí
trenér žákovských kategorií Marek Kratochvíl. Jde o konkrétní výstup systematické práce s fotbalovou mládeží v Sokolově. Hráče do kempů vybírají
reprezentační trenéři ve spolupráci s trenéry Regionálních akademii (RFA)
FAČR, krajskými Grassroots manažery a trenéry jednotlivých týmů, kteří hráče vybírají v mistrovských utkáních po celé ČR. Mezi reprezentační trenéry
byl vybrán právě i Marek Kratochvíl.
Mladí baníkovci Václav Pastorek, Jan Macák a Tomáš Mikleš se zúčastnili kempu v Třeboni (4. - 6. 10. 2018), Filip Lörincz se zúčastnil 6. - 8. 11. 2018 kempu
U15 future v Uherském Brodě.
Fotbalový klub Baník Sokolov je jediným klubem v Karlovarském kraji, který
pro tento ročník získal statut Sportovního centra mládeže (výchova hráčů
v dorosteneckých kategorií) a jedním z mála klubů v kraji, kteří drží také statut Sportovního střediska mládeže (pro žákovské kategorie).

spš ostrov
kvalitNí
perspektivNí
vzděláNí

Ne j m oderNější 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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