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Z města

Vážení spoluobčané,
blíží se konec čtyřletého volebního období, ve kterém jsem působil jako starosta našeho města. Chtěl bych tedy zrekapitulovat
tyto čtyři roky, v nichž jsme zrealizovali mnoho věcí a investičních akcí, jež vedly k rozvoji
a zvelebení našeho města Kynšperka nad Ohří.
Tuto rekapitulaci bych rozdělil do několika oblastí tak, jak se vyvíjely a jak šel čas.
Někteří spoluobčané mě oslovují (a někteří
i důraznějším způsobem) s tím, že se ve městě za našeho působení nic moc neudělalo, či
se udělalo špatně. Já si postupně tyto podněty prověřuji a zjišťuji, že občané jsou z některých zdrojů informováni polovičatě a nesprávně. Potom je názor zkreslen a vysvětlován
tendenčně. Proto bych chtěl přiblížit významné akce, které se za mého působení ve funkci
realizovaly a problémy, které se musely řešit.
Prvním závažným problémem bylo rozhodnutí soudu o prohraném sporu města s p. Slánským, který se projednával bezmála patnáct
let. Vedení města bylo nuceno tuto situaci
urychleně řešit a najít dva milióny sedm set tisíc korun na jeho srovnání. Toto jsme vyřešili,
ale pouze za cenu závazku měsíčního splácení ve výši 100 000,- Kč po dobu více jak dvou
let.
Dalším problémem, který jsme zdědili, bylo
porušení rozpočtové kázně u dotace na nově
vzniklé sportoviště. Městu reálně hrozila povinnost vrácení dotace i s penále v celkové
výši 15 miliónů korun. Po intenzivních a složitých jednáních se mi podařilo částku snížit
na 2,3 milionu Kč. V rozpočtu máme na úhradu tohoto závazku vyčleněnu měsíční splátku ve výši 50.000,- Kč, kterou budeme splácet do roku 2015.
Z těchto předchozích řádků je patrno, že začátky nebyly vůbec jednoduché a minulé vedení nám to určitě neulehčilo. Tyto řádky jsem

napsat musel, aby bylo jasné, že sehnat finanční prostředky za takovéto situace nebylo
jednoduché a museli jsme šetřit, kde se dalo.
Proto se může zdát, že se málo investovalo.
A dále si musíme uvědomit, že město disponovalo jedním z nejnižších rozpočtů za uplynulých několik let. Rozpočet města se dostal z celkové výše téměř 100 milionů korun
na částku 54 milionů korun.
A ještě si připomeňme, že minulé vedení města prodalo skoro tisíc městských bytů, za jejichž prodej inkasovalo téměř 38 milionů korun. Ptejme se, kam byly tyto peníze investovány.
Ale i přes tyto negativní skutečnosti se nám
dobrým hospodařením podařilo zajistit finanční prostředky na realizaci investičních akcí.
Naše vedení se zaměřilo na zlepšení podmínek života našich občanů v oblasti bydlení,
kde se nám podařilo sjednotit nájemné a snížit (hlavně v bytech s pečovatelskou službou
u našich seniorů) platby v městských bytech.
Vzhledem k tomuto opatření naši občané ušetří měsíčně několik stovek korun, čímž mohou
zlepšit svoji mnohdy tíživou situaci.
Ke dvěma největším akcím, které se nám podařilo uskutečnit, bych zařadil vybudování varovného monitorovacího systému před povodněmi za 3,5 milionu Kč a dále pak Splavnění
levého ramene řeky Ohře v hodnotě 3,6 milionu Kč, kde se vytvořilo jednak krásné a příjemné místo k odpočinku u řeky, ale také se podařilo zatraktivnit naše město nejen v očích proplouvajících vodáků.
Dále se podařilo za téměř 2,5 milionu korun vybudovat konečně důstojné komunikace ve středu města, konkrétně nám. 5. května,
část nám. SNP a v ulici Jana Nerudy.
Ve výčtu akcí mohu dále uvést vybudování
nové komunikace od dřevěné lávky po schody
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k evangelickému kostelu a samotnou opravu
rozpadlých schodů. Nebo vybudování nového
chodníku na Starém náměstí za 476 tisíc korun, takže cesta na sídliště U Pivovaru již nepřipomíná blátivý tankodrom.
V roce 2013 se nám díky dobrému hospodaření podařilo už naplno rozjet investiční akce,
které se zaměřily na co největší skupiny obyvatel, ale nezapomněli jsme ani na okolní
obce a malé lokality.
Jednalo se především o tyto akce:
- zpracování energetických auditů na objekty
státní správy v majetku města Kynšperk nad
Ohří – náklady 133 tisíc Kč,
- restaurování oltářů – před dokončením –
hlavní oltář
- získáno územní rozhodnutí na výstavbu nového veřejného osvětlení (VO) v ulici u Finků, proběhlo výběrové řízení na dodavatele
a v současné době je akce ukončena
- vybudována přípojka VO na ostrově mezi řekou Ohře a levobřežním ramenem. Osazena
byla dvě svítidla na straně ostrova – náklady
cca 48 tisíc Kč,
- dokončena výstavba chodníku, parkoviště
a gabionové zídky v ulici Sokolovská –Truhlářská (před Kynšperským pivovarem – náklady 960 tisíc Kč)
- rekonstrukce asfaltové vrstvy v ulici Okružní – u fotbalového hřiště – náklady 293 tisíc Kč
- asfaltový postřik u Ústavu sociálních služeb
Dolní Pochlovice a na části místní komunikace Sokolovská
- obměna 10 ks sloupů veřejného osvětlení
v ulici Jana Nerudy
- drobné opravy na zařízeních města po povodních v červnu
- opravy a rekonstrukce dalších částí chodníků v lokalitě města
- vybudováno nové dětské hřiště v ulici
Na Hrázi – náklady 262 000,- Kč
- pokračování v rekonstrukci objektu čp. 191
na nám. 5. května
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- rozšíření kamerového systému k zvýšení
bezpečnosti našich občanů a monitorování rizikových oblastí
A je zde rok 2014, který je z našeho pohledu
nejplodnější na akce, které pokračovaly v nastoleném trendu a vedly ke zvelebení našeho
města. Tyto akce bych rád rozdělil na seznam
akcí investičního charakteru na bytovém a nebytovém fondu a investiční akce realizované
v celém městě a jeho okolí.
V první části se jednalo o tyto akce:
- objekt Chebská 386 – vybudování etážového topení, výměna oken za plastová (celkem
300 000,- Kč)
- nám. 5. května čp. 191 – rekonstrukce nebytového prostoru, výměna topení, oken a dveří,
bude se pokračovat (zatím 225 000,- Kč)
- objekt Chebská 568 – výměna střešní krytiny,
rekonstrukce vodovodní přípojky (270 000,Kč)
- objekt nám. Míru 33-34 – rekonstrukce zateplení půdních vestaveb (70 000,-Kč)
- objekt Sokolovská – oprava střechy, výměna
oken v podkroví (220 000,- Kč)
- objekt nám. Míru 23 – oprava vodovodního vedení a výměna izolace pod střechou
(100 000,- Kč)
V druhé, finančně náročnější fázi proběhly
a nebo jsou ve výstavbě tyto akce:
- výstavba parkoviště v ulici U Pivovaru včetně osazení retardéru (dokončení listopad, celkem 735 000,- Kč)
- restaurování bočního oltáře Sv. Anny v kostele Nanebevzetí Panny Marie (300 000,- Kč)
- rekonstrukce chodníků v ulici U Pivovaru
(220 000,- Kč)
- výstavba místní komunikace na Zlaté
(104 000,- Kč)
- rekonstrukce krovů a střešní krytiny na objektu hasičské zbrojnice (400 000,- Kč)
- rekonstrukce sociálních zařízení a rozvodů
vody v MŠ U Pivovaru (600 000,- Kč)

- oprava střechy na ZŠ a kanalizace před
2. pavilonem, bude se realizovat (520 000,- Kč)
- rekonstrukce povrchu v ulici U Tavírny společně s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu
(2 mil. Kč)
- projektové dokumentace pro komunikaci
v ul. F. Křižíka a ul. Jana Nerudy, lokalita Třešňovka, dopravní situace Zámečnická-Bezručova, parkoviště u fot. hřiště, odvodnění prostoru za domem čp. 435 v ul. Jana Nerudy, ul.
Pod Hřbitovem a rekonstrukci opěrné zdi v ul.
Na Příkopech (celkem 650 000,-Kč)
- zajištění a oprava sportovního areálu
(150 000,- Kč)
- výstavba 7 světelných bodů na Starém nám.
(190 000,- Kč)
- rekonstrukce části VO na Zlaté (380 000,- Kč)
- nákup nové vánoční výzdoby (200 000,- Kč)
- výstavba chodníku v ul. Jana Nerudy
(120 000,- Kč)
- rekonstrukce chodníku v ul. Příčná a ul. Krátká ( 240 000,- Kč)
- rozšíření dětského hřiště U Pivovaru v zadním traktu (170 000,- Kč)
- výztuha spodní klenby v MŠ Školní (50 000,Kč)
Celkem je plánována na všechny akce letošního roku částka přesahující 8 mil. korun.
Samostatnou kapitolou jsou akce, které jsou
financovány ve spolupráci s ROP NUTS II Severozápad.
První akcí bylo Splavnění levého ramene řeky
Ohře, které bylo vybudováno v celkových
nákladech 3,6 mil. korun a podíl města byl
ve výši 800 tisíc korun.
Druhou velkou akcí, která zrovna probíhá a měla by být ukončena v říjnu, je revitalizace nám. SNP, která je vyčíslena na částku 4 650 000,- Kč a spoluúčast města je
695 000,- Kč.

A nakonec vás chci seznámit se záměrem
města jít do poslední vyhlášené výzvy, kterou bychom spojili dvě akce, které se nám nepodařilo v minulých letech získat, a tou je revitalizace Starého náměstí a úprava náměstí
a okolí v Liboci. Tyto dvě akce jsou ohodnoceny na celkovou částku 13 mil. korun a pokud
by se nám podařilo je zrealizovat, tak při reálném vysoutěžení by byla spoluúčast města
1,5 mil korun. A to si myslím, že je velice dobrá příležitost, mít hotové dvě tak důležité revitalizace za takovou příznivou cenu.
Jednoduchým součtem zjistíme, že zrealizováním všech těchto akcí by město mělo hotové čtyři krásné lokality, což by stálo celkem
přes 21 mil. korun a město by reálně zaplatilo
jen necelé 3 mil. korun.
Nesmím zapomenout ani na to, že se nám podařilo stabilizovat společnost Správa majetku
s.r.o. ve spolupráci s městem a novým jednatelem, zlepšit její činnost a zachovat tak pro
město společnost, která pomáhá udržet pořádek a čistotu, a zároveň zaměstnává mnoho
kynšperských občanů.
Tímto výčtem akcí, které jsme realizovali
a nebo v současné době dokončujeme,
jsem Vás chtěl seznámit s naší aktivitou,
ze které je patrno, že nám na městě záleží
a snažíme se ho rozvíjet a zkrášlovat ke spokojenosti všech občanů a nejen některých
skupin obyvatelstva.
V tomto nastoleném trendu bych chtěl i v dalším období pokračovat a je jenom na Vás, občanech města Kynšperka nad Ohří, jestli mi
umožníte, abych vám dokázal, že to myslím
vážně a jsem na Vaší straně.
Děkuji všem za důvěru, kterou jste mi dali
a jestli naše spolupráce bude i nadále pokračovat, budu za to rád. Já mohu za svou osobu
slíbit, že Vaši důvěru nezklamu.
Váš starosta
Ing. Tomáš Svoboda
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Volby do zastupitelstev obcí 2014
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod
č. 112/2014 Sb., s datem rozeslání dne
20. 6. 2014, volby do Senátu Parlamentu ČR,
do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního
města Prahy a zastupitelstev jeho městských
částí (dále jen „zastupitelstvo obce“) a stanovil
dny jejich konání na:

pátek 10. října 2014
od 14.00 do 22.00 hodin
a
sobotu 11. října 2014
od 08.00 do 14.00 hodin
Právo volit do zastupitelstva obce
Občan České republiky a státní občan jiného státu (dále jen „volič“) má právo hlasovat
ve volbách do zastupitelstva obce za předpokladu, že:
- nejpozději druhý den voleb dosáhl věku
18 let a je v den voleb v této obci přihlášen
k trvalému pobytu
- nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva:
*omezení osobní svobody z důvodu výkonu
trestu odnětí svobody
*omezení svéprávnosti k výkonu volebního
práva
*omezení osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu
*výkon vojenské základní nebo náhradní služby nebo služba vojáka z povolání v zahraničí
Voliče, který není státním občanem ČR a je
občanem jiného členského státu Evropské
unie, zapíše na jeho vlastní žádost obecní
úřad do dodatku stálého seznamu voličů, jest-
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liže tento volič prokáže státní občanství státu (EU) a dále přihlášení se k trvalému pobytu
v obci. Z dodatku stálého seznamu voličů lze
voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo
z důvodu pozbytí práva volit.
Občan, který po sestavení stálého seznamu
voličů nabude nebo pozbude práva volit, bude
do tohoto seznamu zapsán nebo z něho vyškrtnut. Každý volič může být zapsán pouze v jednom stálém seznamu voličů nebo dodatku stálého seznamu voličů. Každý volič si
může v úředních hodinách na obecním úřadě
ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.
Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit
důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
U voliče, u kterého nastala překážka ve výkonu volebního práva, se tato skutečnost poznamená v seznamu.
Seznamy voličů se uzavírají dva dny přede
dnem voleb, tj. 8. 10. 2014 v 16:00 hodin.
Hlasování
1) Volič hlasuje ve volebním okrsku na území
obce, u jejíhož obecního úřadu je veden v stálém seznamu voličů. Bylo-li na území obce
zřízeno více volebních okrsků, hlasuje volič
ve volební místnosti v tom volebním okrsku,
kam podle místa svého trvalého pobytu patří.
Starosta obce zveřejní nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (do 25. září 2014) způsobem
v místě obvyklým (na úřední desce), které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků
a uvede adresy volebních místností.

voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství státu, jehož občané
jsou oprávněni volit na území ČR. Totožnost a
státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR, jde-li o cizince, průkazem k povolení pobytu. Neprokáže-li volič tyto skutečnosti,
nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj.
do 7. 10. 2014. Na doručovací obálce bude
mít každý volič vyznačeno číslo volebního
okrsku a místo volební místnosti, kde bude
oprávněn volit. Ve dnech konání voleb v pátek či sobotu, bude mít volič, který neobdržel
hlasovací lístky do schránky, možnost vyzvednout si hlasovací lístky přímo ve volební místnosti nebo na městském úřadě. Pokud nevíte, ve kterém volebním okrsku jste oprávněni
volit, můžete se obrátit na Městský úřad Kynšperk nad Ohří v pracovní dobu i ve dnech voleb, rádi Vás budeme informovat.

Změny ve vymezení volebních okrsků
Hlasování do zastupitelstev obcí probíhá
ve stálých volebních okrscích vytvořených
podle ustanovení § 26 zákona o volbách
do zastupitelstev obcí.
V souvislosti s přechodnými ustanoveními uvedenými v č. IV zákona č. 222/2012
Sb., kterými se mění volební zákony a zákon
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
české republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, byla provedena kontrola správnosti údajů o vymezení volebních okrsků v registru územní identifikace
a adres (RÚIAN) v rozsahu přidělených adresních míst. Dle výše uvedeného zákona se
zavádí striktní požadavky na vymezování volebních okrsků tak, aby byly tyto okrsky „celistvé a bezezbytkově skladebné“. Pro občany Kynšperka nad Ohří to znamená, že
některé volební okrsky byly nově územně rozděleny a některá adresní místa připadnou do jiného volebního okrsku, než
byli občané doposud zvyklí. Z tohoto důvodu půjdou někteří voliči volit do jiné volební místnosti. Věnujte prosím této informaci zvýšenou pozornost, aby nedošlo k
zbytečným nedorozuměním. Níže uvádíme
rozčlenění jednotlivých volebních okrsků podle adresních míst, včetně uvedení adresy volební místnosti.
za správní a sociální odbor:
Pavla Danielová

2) Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
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Změna volebního okrsku a volební místnosti se týká voličů s trvalým pobytem na těchto
adresních místech:

ADRESNÍ MÍSTO
část obce
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří

ulice
Krátká
Okružní
Sokolovská
Štěpánská
U Finků
U Pivovaru

číslo popisné
365/2, 366/4
518/9
906/54, 907/55
68/2, 239/1, 712/4, 826/5
228/2
350/13, 353/1, 354/3,
355/5, 356/7

nový volební
okrsek

nová volební
místnost

1
2
1
2
2
1

ZUŠ
ZŠ
ZUŠ
ZŠ
ZŠ
ZUŠ

Seznam volebních okrsků a volebních místností v Kynšperku nad Ohří
číslo
volebního
okrsku

volební místnost

1.

Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří

2.

Základní škola Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří

3.
4.

Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří, náměstí SNP 389, Kynšperk nad
Ohří
Střední škola živnostenská Sokolov, p. o., Školní 764, Kynšperk nad Ohří
(budova učňovské školy v Kynšperku nad Ohří)

5.

ubytovna Vězeňské služby ČR, část Zlatá, Kynšperk nad Ohří

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se konají na území Karlovarského kraje pouze ve volebním
obvodu č. 3 Cheb.

Další informace k volbám do zastupitelstev obcí naleznete na internetových stránkách města
www.kynsperk.cz

Vymezení volebních okrsků v Kynšperku nad Ohří
Volební okrsek č. 1
volební místnost – Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří
část Dolní Pochlovice
adresy mimo ulice - 56, 85
Nádražní - 27/24, 47, 63/22
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Pionýrská - 33/8, 44/6, 74/5, 75/7, 84/3
Pochlovická - 1/40, 5/28, 6/1, 18/34, 23/32,
25/22, 26/30, 28/7, 29/18, 31/20, 34/36, 36/16,
50/42, 52/38, 53, 57, 58/5, 76/26, 77/24, 78/3
ev. č. 1
část Chotíkov - 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13,
15, 16, 18, 21, 22, 23, ev. č.: 1, 2

část Liboc - 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, ev. č. 1
část Kynšperk nad Ohří
adresy mimo ulice - 915, ev. č. 19
Hornická - 160, 554/1, 558/2, 735/5, 736/9,
737/7, 750/4, 796/3, 844/12, 854/13, 864/14,
903/15
Krátká - 365/2, 366/4
Nádražní - 453/1, 470/2, 481/4, 514/5, 527/26,
530/16, 550/18, 553/9, 555/6, 556/20, 559/13,
570/10, 571/7, 586, 595/8, 599/12, 617/3,
623/11, 625, 682/14, 757/15
Okružní - 512/3, 513/1, 519/15, 836/19,
839/20, 884/23
Pionýrská - 43/4, 516/2, 549/4, 696/1, 885/5,
911/9
Pobřežní - 206/11, 275/1, 534/7, 726/5, 778/9,
788/3
Pochlovická - 485/2, 751/12, 758/4, 773/14,
776/8, 809/6, 893/15, 894/16
Sokolovská - 249/20, 250/22, 252/23, 258/28,
259/32, 288/34, 294/35, 448/12, 473/30,
482/40, 484/38, 486/21, 489/27, 499/25,
511/29, 545/36, 602/18, 613/24, 620/37,
621/33, 622/13, 763/26, 792/46, 793/44,
806/48, 845/49, 846/50, 847/51, 848/52,
888/53, 906/54, 907/55, 913, 914/56, 917/57
Staré náměstí - 306/18, 307/16, 309/10,
313/8, 315/6, 318/4, 319/2, 335/1, 336/3,
340/5, 348/7, 349/24, 351/9, 544/12
Truhlářská - 352/2, 507/1
U Pivovaru - 350/13, 353/1, 354/3, 355/5,
356/7, 357/9, 358/11, 359/12, 360/10, 361/8,
362/6, 363/4, 364/2, 367/3

Volební okrsek č. 2
volební místnost – Základní škola Kynšperk
nad Ohří, Jana A. Komenského 540, Kynšperk
nad Ohří
část Kynšperk nad Ohří
Dlouhá - 8/12, 9/14, 82/2, 83/4, 84/6, 86/8,

87/10, 88/16, 89/18, 94/24, 95/22, 175/7,
178/5, 179/3, 180/1, 467/20, 497/9
Františka Palackého - 108/18, 111/12, 112/14,
127/13, 136/9, 137/7, 162/7, 168/10, 184/2,
186/6, 190/20, 194/5, 195/15, 456/16, 463/8,
487/3, 541/1, 817/21, 818/22, 863/23, 905/24
Jana A. Komenského - 200/2, 207/6, 208/5,
216/3, 217/1, 221/13, 506/10, 540/7, 653/9,
675/8, 772/11, 799/4, 859/12
Jana Žižky - 684/4, 685/1, 730/2, 766/6, 873/7
Malá ulička - 535/5, 733/1, 742/3, 752/2, 910/6
Maxima Gorkého - 1/16, 4/21, 5/19, 6/17,
12/15, 13/13, 14/11, 15/9, 16/7, 17/12, 18/10,
218/3, 219/1, 220/5, 223/8, 224/6, 229/4,
230/2, 562/14, 872/22
Mistra Jana Husa - 26/5, 62, 65/10, 67/3, 71/4,
72/6, 74/8, 222/2, 823/7
Na Hrázi - 128/1, 133/3, 548/16, 561/2, 585/4,
589/5, 606/6, 654/14, 656/12, 663/8, 664/10,
706/11, 720/7, 729/5, 740/9, 785/13, 828/17,
889/18
Na Příkopech - 7/7, 21/5, 22/3, 54/8, 60/2,
92/12, 658/6, 695/1, 702/4, 827/13, 869/14,
876/15
náměstí 5. května - 80/4, 181/2, 191/6, 198/8,
745/4
náměstí Míru - 3/9, 19/2, 20/4, 23/6, 24/8,
25/10, 30/5, 31/3, 32/1, 33/12, 34/14, 35/7
Okružní - 134/5, 266/5, 268/11, 269/13,
446/17, 518/9, ev. č. 8/7
Petra Bezruče - 103/2, 104/4, 107/10, 109/12,
110/14, 140/16, 142/13, 148/15, 153/17,
159/9, 161/7, 170/5, 455/19, 457/21, 479/11,
488/23, 528/18, 546/50, 547/34, 551/3,
560/32, 577/30, 578/28, 580/26, 581/24,
678/38, 689/1, 690/3, 691/5, 692/48, 708/42,
709/50, 718/20, 719/40, 727/1, 728/44,
731/22, 741/46, 744/25, 781/7, 801/27, 802/9,
816/18, 825/51, 840/49, 870/52, 918/53,
919/54,
Pod Domovem - 117/5, 119/3, 500/1
Slepá - 157/6, 583/1, 660/2, 819/7, 865/8
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Sokolovská - 225/3, 226/5, 227/17, 231/1,
232/2, 233/4, 234/6, 235/8, 236/10, 237/9,
238/11, 242/15, 243/19, 246/14, 247/16,
674/7, ev. č.: 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strmá - 36/1, 39/3
Svatopluka Čecha - 430/3, 432/1, 686/4,
694/6, 755/2
Štěpánská - 68/2, 239/1, 712/4, 826/5
U Finků - 228/2
V. B. Třebízského - 605/2, 608/4, 643/6,
822/7, 853/8, 883/9
Zámecká - 27/8, 28/6, 29/4, 40/2
Zámecký vrch - 48/10
Zámečnická - 100/9, 101/11, 102/13, 182/3,
183/5, 464/1, 501/7, 783/6

Volební okrsek č. 3
volební místnost – Městské kulturní středisko
v Kynšperku nad Ohří, náměstí SNP 389, Kynšperk nad Ohří
část Kynšperk nad Ohří
Antonína Dvořáka - 722/2, 724/5, 725/3,
787/1, 805/4, 916/6
Bedřicha Smetany - 716/2, 762/4, 769/8,
770/6, 849/9, 850/10, 871/11, 874/12, 886/13
J. K. Tyla - 441/21, 442/23, 443/6, 444/4,
896/34
Jana Nerudy - 414/16, 415/14, 435/12, 436/10,
451/15, 452/17, 471/7, 472/9, 474/11, 475/13,
490/3, 491/5, 494/14, 531/2, 687/6, 688/4,
768/8, 777/20, 804/1, 808/18, 857/21, 868/22,
887/23, 895/24, 898/25, 900/26, 908/27
Josefa Suka - 767/1, 779/3
náměstí SNP - 255/21, 381/25, 382/23,
383/19, 387, 388, 389, 395/27, 396/29,
397/31, 418/15, 419/17, 420/9, 423/11, 424/9,
425/7, 429/5, 858, 879/32, 880/33
Vítězslava Nováka - 739/4, 743/2, 784/6

Volební okrsek č. 4
volební místnost – Střední škola živnostenská
Sokolov, p. o., Školní 764, Kynšperk nad Ohří
(budova učňovské školy)
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část Kynšperk nad Ohří 		
adresy mimo ulice - 20, 21, 23
Boženy Němcové - 422/4, 426/2, 427/3, 428/1,
618/8, 619/6, 830/5, 831/7, 842/9, 861/10
Havířská - 345/4, 368/5, 379/2, 523/3, 526/1,
899/6
Heydukova - 701/2, 704/6, 760/4, 820/7
Chebská - 197/5, 210/3, 211/1, 386/17,
492/10, 493/12, 568/2, 594/4, 615/6, 616,
683/15, 693/11, 697/19, 698/10, 699/21,
717/25, 756/8, 782/23, 797/9, 803, 807/7,
834/27, 867/28, 875/29, 897/30
J. K. Tyla - 610/1, 635/5, 636/7, 657/15,
659/3, 673/19, 676/9, 677/11, 703/27, 738/17,
749/19, 753/25, 754/29, 795/2, 855/30,
856/31, 881/32, 882/33
Jana Jiskry - 369/7, 370/9, 390/15, 393/13,
404/2, 405/4, 409/19, 410/17, 411/8, 412/6,
416/10, 417/12, 710/11, 711/9, 713/7, 714/5,
723/3, 791/1, 838/20
Jana Žižky - 679/7
Jiráskova - 567/1, 582/3, 591/5, 592/7, 596/9,
597/11, 637/13, 732/2, 835/19
Jiřího z Poděbrad - 438/28, 439/26, 522/1,
611/2, 645/11, 652/7, 661/13, 669/4, 670/6,
671/10, 759/9, 765/3, 786/15, 789/5, 790/12,
810/14, 811/16, 812/18, 813/20, 814/22,
815/24, 837/29
K. Havlíčka - 400/11, 401/13, 402/15, 407/14,
413/12, 434/8, 437/6, 447/26,
Borovského - 458/5, 480/3, 498/1, 510/4,
626/10, 662/9, 672/23, 707/21, 734/19, 794/2,
824/24, 832/25, 877/26, 891/27, 912/28
Knoflíkova - 372/14, 374/12, 375/10, 376/8,
391/4, 392/2, 394/3, 529/5, 638/6, 862/15
Křižíkova - 433/3, 515/4, 533/5, 572/8, 601/1,
639/6, 798/2, 833/9, 851/10, 866/11, 878/12,
890/13, 902/14
Miroslava Tyrše - 604/12, 607/6, 680/31
Mládeže - 384/2, 496/3, 504/5, 505/7, 508/3,
821/8, 901/9, 904/10
Pod Hřbitovem - 829/2, 852/1
ev. č. 18

Pod Lesem - 748/2, 761/4
Potoční - 573/1, 574/3, 644/2
Prokopa Holého - 398/14, 399/12, 640/7,
642/4, 646/1, 647/3, 648/5, 649/8, 650/10,
651/2, 666/9, 667/11, 705/6
Příčná - 406/2, 408/4
Školní - 517, 521/2, 525/11, 542/20, 587/5,
588/7, 600/18, 609/16, 612/5, 614/7, 641/12,
665, 700/8, 715/6, 746/14, 764/3, 774/1,
775/10, 800/4, 841/21, 843/22, 860/23
Tyršova - 37/25, 61/20, 69/18, 70/22, 99/24,
449/2, 502/1, 536/5, 537/7, 538/9, 552/27,
563/11, 565/13, 566/15, 575/17, 576/19,
579/4, 584/21, 590/23, 593/8, 598/10, 603/14,
771/29, 909/28
U Tavírny - 329, 627/1, 628/14, 629/12,
630/10, 631/8, 632/6, 633/4, 634/2

Úzká - 539/1, 557/3, 564/2
Zahradní - 385/3, 668/2, 721/4, 892/5

Volební okrsek č. 5
volební místnost - ubytovna Vězeňské služby
ČR, část Zlatá, Kynšperk nad Ohří
část Dvorečky - 48, 49, 50, 52
část Kamenný Dvůr - 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 32, 34, 35
ev. č.:1, 2, 3
část Štědrá - 2, 15, 18, 28, 36, 40, 42, 43, 44
ev. č.: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11
část Zlatá - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, ev. č.: 1, 2

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří
Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří
z 16. 7. a 6. 8. 2014
si můžete přečíst na stránkách města www. kynsperk. cz
Kliknout na: městský úřad - rada města - usnesení

Oznámení
Město Kynšperk nad Ohří oznamuje ve smyslu § 39 zák.č. 128/2000 Sb., v platném znění (zákon o obcích), záměr pronájmu pozemku
ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří.
Část pozemku p. č. 1365 o výměře 490 m2
(trvalý travní porost) v k.ú. Kynšperk nad Ohří
na dobu neurčitou.

Část pozemku p. č. 1196 o výměře 500 m2
(zahrada) v k.ú. Kynšperk nad Ohří na dobu
neurčitou.
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru
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Průkaz energetické náročnosti budovy

Nabídka prodeje
Město Kynšperk nad Ohří oznamuje nabídku
prodeje částí pozemků p.č. 1218/1 a 1032/2
v k.ú. Kynšperk nad Ohří. Jedná se o pozemky na konci ulice Křižíkova (směr rybník
Sýkorák). Tato lokalita je určena k výstavbě

rodinných domů. Bližší informace vám budou
poskytnuty na MěÚ Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor, 2. patro, tel.č. 352 350 431.
Ing. Kateřina Jílková
referentka majetkového odboru

Co je vlastně PENB?
Tento průkaz lidově řečeno uvádí, jak je budova energeticky
šetrná a kolik energie budete potřebovat na roční vytápění.
Zdroj: http://www.prukazystaveb.cz, obrázek stažen dne 12.08.2014.

Kdo, kdy a které objekty musí ze zákona PENB povinně mít?

Nabídka nebytových prostor v majetku města
do nájmu:
nebytový prostor v přízemí objektu
č.p. 562 v Gorkého ulici, Kynšperk nad Ohří
o výměře 52,32 m2 za těchto podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let
- výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci

- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání
rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání
					
Ing. Radomíra Kiclová
referentka majetkového odboru

Rekonstrukce MŠ U Pivovaru
S blížícím se koncem školního roku jsme budovu chystali na investiční akci zřizovatele
mateřské školy, kterou nám radní a zastupitelé odsouhlasili ve výši 600.000,- Kč a to na rekonstrukci dětských umýváren při třídě Les
a Louka a na tolik potřebný rozvod studené,
teplé a požární vody téměř v celé budově.
Umývárny se pyšní novými obklady, dlažbou,
umyvadla jsou nahrazena jedním mramorovým žlabem, byly zabudovány nové pisoáry,
vyměněny sprchové kouty a kryty na topení.
U třídy Les pan Sommer vytvořil umývárnu
žlutozelenou, u třídy Louka žlutooranžovou.
Rozvod vody prováděl pan Vláčil, novou elektroinstalaci v umývárnách pan Velíšek a o malování některých místností se přičinil pan Prgin.
Děkuji radním, zastupitelům za přidělené finanční prostředky, tajemníkovi panu Ing. Kučerovi, panu Špačkovi, panu Bednáři za odbornou pomoc.
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Upřímné poděkování posílám společnosti Správě majetku – vítězi výběrového řízení,
konkrétně jednateli panu Zährlovi a panu Pacnerovi.
Vážený pane starosto, rado, zastupitelé, vážení rodiče, spoluobčané, srdečně Vás zveme
na prohlídku nových umýváren v odpoledních
hodinách měsíce září, přijďte se podívat, jak
se dětem zpříjemnil pobyt v mateřské škole.
Závěrem chci poděkovat skvělému týmu mateřské školy za pečlivý úklid a dětem popřát,
aby jim nové umývárny sloužily praktičností
a designem desítky let.
Fotografie z rekonstrukce si můžete prohlédnout na facebooku.
Milena Valešová
ředitelka MŠ U Pivovaru

Zdroj: http://www.prukazy-penb.cz/caste-dotazy/, tabulka stažena dne 12.08.2014.

Upozornění pro předsedy SVJ k výše uvedené tabulce:
Jestliže je celková vztažná plocha Vašeho bytového domu větší než 1500 m2 je Vaše společenství
vlastníků jednotek povinné mít do 1.1.2015 průkaz energetické náročnosti budovy.

Kdo je oprávněn PENB zpracovat?
Energetický specialista s příslušným oprávněním od Ministerstva průmyslu a obchodu. Seznam
energetických specialistů lze najít na webu: http://www.mpo-enex.cz/experti/.

Jak dlouho průkaz platí?
V případě, že nejsou po zpracování PENB na objektu prováděny žádné změny či
rekonstrukce výrazně ovlivňující energetickou náročnost (např.: zateplení, výměna oken, změna
zdroje, instalace solárních či fotovoltaických systémů apod.) platí průkaz 10 let. V opačném
případě je nutné zpracovat nový PENB.
V případě, že nemáte možnost k přístupu na internet, můžete se s případnými dotazy ve věci
obrátit na vedoucí odboru výstavby, územního plánování a dopravy.

Ing. Jana Všetečková, DiS.
vedoucí OVÚPD, MěÚ Kynšperk nad Ohří
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Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová se
od loňského března setkávají s občany našeho města při příležitosti oslavy jejich významného životního jubilea.
V měsíci srpnu poblahopřáli zástupci města k významnému životnímu výročí 80 let
paní Marii Škaloudové, paní Haně Cibulkové
a panu Helmutovi Schneiderovi a ke krásným
85. narozeninám paní Jaroslavě Vrabcové.

Všem vám, milí jubilanti, ještě jednou přejeme
spokojený život a hlavně pevné zdraví!
kancelář starosty

Hodně štěstí
Nedělejte si z toho nic,
že je Vám zas o rok víc.
Máte-li zdraví, štěstí shůry,
dobrých přátel všude fůry,
věk už roli nehraje.
A o tom přece život je.

Vše nejlepší, hlavně stálé zdraví a veselou
mysl
přeje výbor ZO SPCCH

V měsíci září 2014 oslaví své „kulaté“ narozeniny členka a člen naší ZO SPCCH paní a pan

Vážení rodiče nově narozených občánků města,
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Přihlášku naleznete na webových stránkách
našeho města www.kynsperk.cz v sekci Městský úřad/Formuláře/Správní a sociální odbor
nebo je možné si ji vyzvednout na matrice
v kanceláři č. 4 u pí Aleny Kadavé.
Obřad vítání občánků je určen všem nově narozeným dětem, které mají v době podání přihlášky trvalý pobyt na území města, jejich rodičům a nejbližším rodinným příslušníkům. Slavnostní akt vítání se vztahuje na děti ve věku
od 6 týdnů do 1 roku a od roku 2015 bude probíhat zpravidla třikrát ročně, a to v měsících

březen, červen a listopad. Obřad trvá cca 20
minut. Na začátku má projev pan starosta (případně jiný zastupitel). Na slavnostním aktu se
podílejí také paní učitelky z místních mateřských škol, které připravují s dětmi z MŠ krátký kulturní program. Na závěr obřadu dostanou noví občánci města drobný dárek a rodiče
se podepíší do pamětní knihy města, ve které
bude zapsáno jméno a příjmení jejich dítěte.
Vzhledem k tomu, že v letošním roce vítání
občánků v měsíci červnu neproběhlo, bude
uspořádáno v měsíci říjnu.
Prosíme, aby vyplněné přihlášky na slavnostní akt 3. 10. 2014 byly doručeny
na matriku nejpozději do 17. 09. 2014.
Přesné termíny dalších slavnostních aktů budou vždy zveřejněny v Kynšperském zpravodaji a na webových stránkách města s dostatečným předstihem.
Případné další informace poskytne:
Bc. Alena Kadavá, matrikářka
tel. č. 352 350 427, kadava@kynsperk.cz

Zřízení přípravné třídy pro školní rok 2014/2015

Čálková Jiřina
Roch Václav

Městský úřad Kynšperk nad Ohří pro Vás
a Vaše děti již tradičně připravuje slavnostní obřad „Vítání občánků“ v obřadní síni kynšperské radnice v ulici Maxima Gorkého
čp. 1. Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Kynšperku nad Ohří je naplánováno na
3. 10. 2014 od 14:00 hodin.
Vzhledem k nejednoznačnému přístupu k získávání osobních údajů o narozených dětech
a jejich zákonných zástupců z informačního
systému evidence a s ohledem na ochranu

- osobně
- poštou na adresu: Městský úřad Kynšperk
nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13,
357 51 Kynšperk nad Ohří
- do datové schránky Města Kynšperk nad
Ohří ID: ca8by3x
- elektronicky na adresu: podatelna@kynsperk.
cz (e-mail musí být opatřen zaručeným elektronickým podpisem)

osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů, je nutný souhlas zákonného zástupce dítěte se zpracováním osobních údajů a zasláním pozvánky na slavnostní obřad
„Vítání občánků“. Z tohoto důvodu již nebudou
rodičům zasílány pozvánky automaticky.
Máte-li zájem se zúčastnit obřadu, můžete se
na obřad přihlásit osobně na správním a sociálním odboru městského úřadu, kancelář
č. 4, přízemí, u pí Kadavé, nebo přihlášku vyplnit a doručit:

Rada města Kynšperk nad Ohří schválila
na svém jednání dne 30. 04. 2014 pro další
školní rok opětovné zřízení přípravné třídy Základní školy Kynšperk nad Ohří. Přípravná třída se v předchozích letech velmi osvědčila,
u zákonných zástupců a jejich dětí se setkává
s příznivým ohlasem.
Přípravná třída se zřizuje pro děti v posledním
roce před zahájením povinné školní docházky,
které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých
je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy
vyrovná jejich vývoj. Třída slouží především
dětem, kterým byl dán odklad školní docházky
pedagogicko-psychologickou poradnou. Žáci
přípravné třídy ZŠ se budou vzdělávat podle vzdělávacího programu „Poznáváme sebe

a svět společně“ po dobu 20 hodin týdně. Celý
systém je založen na individuální práci s každým dítětem na základě konzultace s psychologickou poradnou. Práce s dětmi se uskutečňuje v tzv. blocích, kde se střídá relaxační cvičení, uvolnění, hraní, učení a jazyková výchova. Děti pracují s pracovními listy z oblasti matematiky, jazykových a grafomotorických cvičení. Škola pravidelně spolupracuje s logopedickou poradnou přímo ve škole.
Další informace o přípravné třídě můžete získat v základní škole (sekretariát ředitelky školy - tel. č. 352 683 135).
za správní a sociální odbor
Pavla Danielová
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Nabídka zájmových kroužků pro
školní rok 2014/2015

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková
organizace – DDM
Sportovní
Basketbal - volejbal - Mgr. Karel Adamec
Florbal I. st. - Mgr. Karel Adamec
Florbal II. st. - Mgr. Karel Adamec
Kopaná přípravka mladší - p. Miloš Munka
Kopaná přípravka starší - p. Miroslav Michalec
Kopaná žáci - p. Pavel Hřib
Kopaná dorost - p. Tomáš Skopový
Stolní tenis - p. Oldřich Volf
Sebeobrana - p. Tomáš Nováček
Karate - Mgr. Petra Nastoupilová
Gymnastika - p. Katarzyna Berková
Aerobic II. Stupeň - p. Jana Tomsová
Aerobic I. Stupeň - p. Jana Tomsová
Dívčí kopaná - p. Jana Tomsová
Turistika - p. Vojtěch Wagner
Zdravotní těl. Výchova - Mgr. Pavla Mazancová
Pohybové hry I. st. - sl. Anna Krapfová
Vybíjená od 5. tř. - sl. Anna Krapfová
Volejbal 2. - 5. tř. - p. Robert Kolov
Airsoft
- p. Jakub Schimmer
Šachy - p. Zdeněk Burč
Dovednostní – pracovní
Rybáři - p. Petr Kříž
Vaření
- sl. Anna Krapfová
Mladý reportér - p. Jana Tomsová
Mladý hasič - p. Tomáš Šourek
Výchovné
Dopravní - Mgr. Jana Nalevajková
Estetické
Keramický - p. Hana Soukupová
Výtvarný - sl. Anna Krapfová
Ruční práce - Mgr. Marie Kaiserová
Aranžování - p. Jana Sobotková
Dívka - p. Jana Tomsová
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Loutkové divadlo - p. Jana Krapfová
Hudební
Sborový (muzikálový) zpěv - sl. Anna Krapfová
Taneční
Mažoretky - Mgr. Jaroslava Danešová
Mažoretky - p. Alena Kociánová
Mažoretky - p. Iveta Trefilová
Street show dance - sl. Martina Hollá
Moderní tanec - Dagmar Knížová
Jazykové
Anglický jazyk 1. a 2. tř. - Mgr. Jana Nalevajková
Anglický jazyk od 3. tř. - p. Pavlína Čábelková
Německý jazyk - PaedDr. Milena Koukalová
Ruský jazyk - Mgr. Elena Medová
Vzdělávací
Přípravný seminář z Čj 9. tř. - Mgr. Markéta
Spiříková
Přípravný seminář z M 9. tř. - Ing. Pavlína
Raszyková
Přírodovědný a zdravotnický - p. Andrea Černá
Počítač je můj kamarád - Mgr. Margita Malá
Experti - Mgr. Margita Malá
Zábavná chemie - p. Olga Tomčíková

„Inovace rovných příležitostí dětí se SVP na ZŠ
Kynšperk“, CZ.1.07/1.2.19/01.0005
V rámci grantového projektu budou probíhat
ve školním roce 2014/2015 tyto aktivity:
Skupinová a individuální náprava poruch
učení ve 14 skupinách a skupinové doučování
matematiky, českého, anglického a německého jazyka v 10 skupinách. Tyto aktivity budou
pravidelně každý týden od října ve výši jedné
vyučovací hodiny a jsou určeny žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žákům ze znevýhodněného prostředí. Vedou je
kvalifikovaní pedagogové.
Služby poradenského zařízení nabízejí psycholožka Mgr. V. Zemanová a speciální pedagog Mgr. P. Spieglová. Nabízejí odbornou
pomoc žákům, jejich rodičům a pedagogům
v rámci konzultačních hodin. Spolupracují s
odbornými pracovišti – PPP v Chebu, Sokolově a K. Varech, SPC v Sokolově a Plzni, dětskými lékaři a klinickými psychology.
Pedagogové vytvořili metodické a pracovní listy jako podporu žáků při výuce v jednotlivých
předmětech pro inovaci výuky žáků – český
jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, matematika, člověk a jeho svět, výchova k občanství, fyzika, chemie, přírodopis a praktické činnosti.
V rámci klubu rodičů se bude spolupracovat

s rodiči. Témata: zvládání školního neúspěchu, metody a principy domácí přípravy dítěte
do školy, metody a formy práce dětí při nápravě poruch učení a chování.
Pro pedagogy a rodiče bude uspořádáno metodické odpoledne na téma: Styly současné
mládeže.
Pedagogům a asistentům pedagogů bude poskytnuta podpora při dalším celoročním vzdělávání k prohloubení jejich kvalifikace pro práci
s dětmi se SVP. Témata: specifické vývojové
poruchy učení – možnosti nápravy, hodnocení a sebehodnocení žáků, management školní
třídy, narušená komunikační schopnost.
Pro pedagogy bude uspořádáno metodické odpoledne a workshop na téma: poznatky z vedení náprav a doučování, spolupráce
s odborníky, přínos kurzů, seminářů a společných akcí zaměřených na pomoc dětem se
SVP.
Projekt bude ukončen 31. 12. 2014
Mgr. Štěpánka Neubergová

15

Z města

Z města

Galerie pod otevřeným nebem
Dne 3. 8. 2014 proběhla v Himmelkronu v Lipové aleji významná oslava 30 let trvání spolku Fördekreis. Spolek byl založen v roce 1984
jako Podpůrný spolek k zachování, obnově
a zlepšení kulturního prostředí v okolí obce
Himmelkronu. Hlavním iniciátorem na začátku byl dnes již „starý starosta“ Andreas Krainhöfner. Významným místem se stala Lipová
alej, jejíž obnova trvá právě 30 let. Bylo v ní
vysázeno více než 600 stromů. Stala se oblíbeným místem pro různé akce: zahradní trhy,
koncerty, svatby, setkání a jiné slavnosti. Himmelkronským se podařilo splnit si sen – vytvořit Himmelkron jako galerii pod otevřeným nebem.

V čele spolku stojí již několik let Inge a Erwin
Tischerovi. Právě jim patří velké poděkování za nesmírnou obětavost, práci a množství
času věnovaného spolku a obci Himmelkron.
Jsou to oni, kdo pokračují v nastoupené tradici
a dokáží pro myšlenku spolupráce a přátelství
nadchnout spoustu himmelkronských občanů.
Přejeme všem členům spolku hodně elánu
a úspěchů v další činnosti.
Mgr. Štěpánka Neubergová
místostarostka

V letech 2012 – 2014 se podařilo spolku pomocí prostředků z projektu (130 000 EU)
a vlastních (10 000 EU) vystavět v aleji altány,
vydat brožury a letáky, vybudovat informační
tabule, upravit cestu, zasadit do trávy pod lípy
lavičky, udržovat pěknou zeleň.
Právě v tuto neděli se v aleji konala velká slavnost, jíž se zúčastnili významní hosté: členové Bundestagu, Landrat K. P. Sölner, členové
krajské rady, baron Lagerfeld, radní z Neuenmarktu, zástupci evangelické a katolické církve a samozřejmě i partneři z Kynšperka nad
Ohří – Mgr. Š. Neubergová, L. Hrušková Bursová, ředitelka školy, L. Křížová a J. Hruška.
Proslovy a slova díků byly proloženy koncertem dvou orchestrů z Bayreuthu.
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140 let nepřetržité činnosti hasičů města
Kynšperk nad Ohří
Na podzim v loňském roce jsem přišel na jednu z mála věcí, které chybí našemu sboru dobrovolných hasičů města Kynšperk nad Ohří.
Jedná se o věci, které souvisejí s rokem založení spolku hasičů města Kynšperk nad Ohří.
Známe různé historické události, které jsme
se dozvěděli od starších členů sboru, ale nikdo nevěděl rok založení spolku hasičů města
Kynšperk nad Ohří.

Za pomoci kamaráda ,,hasiče’’ Romana Melničuka ze Skalné jsem se na konci května dozvěděl tak dlouho očekávaný rok založení
spolku. Pro kontrolu r.z. spolku jsem požádal
kronikářku paní A. Kadavou o pročtení kroniky okolo daného roku, jestli se v kronice něco
nepíše o r.z. Paní A. Kadavá se domluvila
s paní E. Fréharovou a r.z. se potvrdil. Jedná
se o rok 1874. Tak už víme, jak dlouho sbor
hasičů města provádí svou činnost. Je to neuvěřitelných 140 let.
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Den Ohře

Hasiči

Na konci měsíce srpna proběhne schůzka
s vedením města Kynšperk nad Ohří, kde se
probere vzhled a výroba praporu sboru a domovenek s městským znakem.
Tímto bych chtěl moc poděkovat všem, kteří
se podíleli na hledání roku založení spolku hasičů města Kynšperk nad Ohří.
Zde je pár historických záznamů z kroniky:
-15. 8. 1706 - shořelo nejméně 68 domů
ve vnitřním městě; ušetřen byl jen Panský dům, kostel s okolím a předměstí /oblast
za východní branou, která stávala v nejprudší části dnešní Gorkého ulice/. Po požáru byl
na kašně vztyčen patron hasičů sv. Florián.
-1824 - začal hořet kostel Nanebevzetí Panny
Marie. Požárem byla zničena střecha. Při obnově nebyl opraven sanktusník – malá věžička na vrcholu střechy.

- nejdůležitější spolek města byl hasičský –
založen r. 1874 a hned zasahoval při druhém
požáru v Sokolově (shořelo okolo 135 domů
mezi zámkem a Starým náměstím). O významu spolku svědčí to, že r. 1898 se k němu hlásilo 120 Kynšperáků.
- 29. 6. 1876 - po úderu blesku shořel kostel
špitálu sv. Voršily, který stával na plošině v polovině kopce Smrčného (,,Sýkoráku“). Stavba
nebyla obnovena a časem celá zanikla.

Den Ohře
Na konci července jsme díky krásnému počasí a našim sponzorům mohli zažít již deváté
krásné odpoledne u řeky Ohře při oslavách.
Tradiční vodácký závod amatérů o Pohár POVODÍ OHŘE s.p. na 18 km z Tršnic do Kynšperka nad Ohří proběhl letos za rekordní
účasti 25 kanoí, 2 kajaků, 9 raftů a přes 100
účastníků. Závod vyhrála tradičně posádka
z Karlových Varů Jiří Činčera a Jaroslav Sýkora v čase 1 hod a 45 min.

-1904 - hořela textilka Jana Davida Wilda
(areál hned vlevo za lávkou)
-1920 - opět hoří ve stejné textilce
-1949 - zase oheň ve ,,Wildovce“, textilka zaniká a pak tu je STS (traktorová stanice)

Víla Agara
mi. Povodí Ohře a VEOLIA dopoledne zajistily
den otevřených dveří na přehradě Horka. Poděkování patří Krajskému úřadu Karlovarského kraje, Městu Kynšperk nad Ohří, POVODÍ
OHŘE s.p. VEOLIA – VOSS Sokolov. Městským organizacím MKS, SDH, a velké poděkování patří zaměstnancům a vedení Správy
majetku města, kteří připravili zázemí a úklid.
Elektrikáři si zaslouží poděkování za pohotovost a rychlé opravy. Dále nám pomohly firmy

Marek Matoušek
velitel JSDH Kynšperk nad Ohří

V roce 2015 při desátém ročníku vodáckého závodu amatérů plánujeme nové závody
ve spolupráci s Kynšperským pivovarem i pro
nevodáky, ale odborné znalce, naše pivaře.
13. července při sochařském symposiu
na Horním Hradě pan Werner Zährl domluvil
a objednal u pana Pavla Palackého pro Kynšperk nad Ohří vytvoření krásné a hodné víly
AGARY u saského řezbáře Uwe Demmricha,
kterou jsme slavnostně odhalili. Poděkování
patří i ministrovi zemědělství Marianu Jurečkovi, který převzal záštitu nad letošními oslava-

Autodoprava Josef Rybár, reklama NIKO, stavebniny KESSL, Vodácké půjčovny DRONTE
a Putser Rafting, místní pivovar Kynšperský
ZAJÍC. Poděkování patří také všem lidem,
kteří mi pomáhali, hlavně kamarádům vodákům Jiřímu Roubínkovi a Janu Žilinovi.
V roce 2015 25. července zazní opět u lávky
vodácké AHOJ.
Miroslav Volf
pořadatel dne Ohře
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Letní rybářské soustředění
Ve dnech 10. až 17. 8. 2014 se uskutečnilo
rybářské soustředění MO ČRS Kynšperk nad
Ohří. V letošním roce probíhalo setkání mladých rybářů v Autokempu Podhoří u vodní nádrže Skalka v Chebu. Osm dnů zde společně
strávilo 13 dětí a 3 dospělí, kteří společnými silami zajišťovali stravování a celý průběh soustředění. Ubytovaní jsme byli v pěti chatkách,
za úhradu pobytu bychom rádi poděkovali MO
ČRS Kynšperk nad Ohří, Kynšperskému pivovaru, Ing. Tomáši Svobodovi a Mgr. Štěpánce Neubergové.

V první polovině pobytu nám počasí docela
přálo, nebylo ani horko, ani zima, děti si stihly v přestávkách mezi rybolovem zaplavat
a i ryby dobře braly. Kromě lovu ryb, který
byl hlavní náplní soustředění, jsme si společně zastříleli ze vzduchové pušky, házeli jsme
šipky a zahráli jsme si pétanque nebo kroket.
Také jsme se prošli v nedalekém lesíku a našli i pár hub.
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Ve druhé polovině pobytu se nám počasí hodně zhoršilo, výrazně se ochladilo a bylo velmi
deštivo. Ošklivé počasí prověřilo pevnost kolektivu a schopnost dětí se zabavit a přizpůsobit se nevlídným podmínkám. Na řadu tak, kromě rybaření, přišly také stolní hry jako Ámos,
Triominos, Fantom a karetní hry.
Hodnotilo se nejen množství, ale i velikost ulovených ryb. Děti se procvičily v různých rybolovných technikách, zopakovaly si rybářskou
terminologii, vzájemně se učily ryby kuchat a
připravovat z nich pokrmy. V rámci procházek
si mladí rybáři prohloubili vědomosti v oblasti
fauny a flóry v okolí vodní nádrže. Téměř každý večer jsme si své celodenní zážitky a zkušenosti vyprávěli u ohně, který by nebylo možné ve vlhkém počasí připravit, kdyby nám rodiče nenavozili suché dřevo z vlastních zásob.
Velké díky patří také všem rodičům, kteří obohatili připravený jídelníček domácími koláči,
zeleninou, gulášem atd.
Ke konci tábora nás přišla zkontrolovat rybářská stráž, a protože bylo vše v pořádku, povozil děti pan Marcel Nedorostek na hlídkovém
člunu. Život mladým rybářům lehce znepříjemňovaly malé kachničky. Jedna z nich uvízla v rybářské nástraze a my jsme ji pak společně zachránili.
P. Kříž, Mgr. L. Křížová, O. Kabatniková

Vyhodnocení soutěží:
Největší počet ryb:
1. místo Josef Novák (185 ks)
2. místo Patrik Richter (134 ks)
3. místo Philip Šefl (61 ks)
Největší ulovená ryba:
1. místo Philip Šefl (59 cm – kapr obecný)
2. místo Michal Braha (53 cm – štika obecná)
3. místo Patrik Richter (50 cm – cejn velký)
Celkem rybáři ulovili 554 kusů ryb, které byly ve většině případů vráceny zpět do vody.

Finanční a materiální pomoc poskytli:
Lékárna Primula, MUDr. Komárková Miroslava, ELEKTRO CENTRUM expert, s.r.o. –
Cheb, Kynšperský pivovar s.r.o., Penzion Prediger, Restaurace & Penzion Slunečnice, Restaurace Skleník, restaurace U Kašny, Alena Fiedlerová – Alfík, ZKD Sušice – COOP,
Tomáš Nalevajko - půjčovna lešení Layher,

ŘEZNICTVÍ - UZENÁŘSTVÍ U Krkovičky,
KOSINA-REALITY.CZ, NIKO - výroba reklam,
Plyncentrum s.r.o., LASTING SPORT s.r.o.,
Staročeské uzeniny - Marek Kříž, Bar Koruna,
PAP OIL čerpací stanice, GPH, spol. s.r.o.,
Květinářství Jarka.
Děkujeme
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Tábor plný duhy, Krásno 2014
Letošní skautský rok byl tradičně zakončen
společnými čtrnácti dny na skautském táboře. Přestože jsme zvolili tradiční místo, naši
Ďuriho louku u Krásna nad Teplou, byl letošní tábor dosti netradiční. Situace před táborem, která vyvrcholila tím, že při našem příjezdu stále nebyla louka posekaná, nás spíše
od pořádání tábora odrazovala, ale myslím, že
je dobře, že jsme vytrvali.

dou krásenský rybník v dohledu od tábořiště.
Poklidný chod tábora narušil až meteorit, který jedné bouřlivé noci dopadl mezi naše stany.
Bylo však na první pohled zřejmé, že k nám
dopadla jen jeho část a že meteorit skýtá mnohé shody s bájným kamenem krudumským.
A tak se skupina našich statečných skautů
vydala po jeho stopách a z jeho záhadných
znaků, které v sobě ukrýval, rozluštila, kde se
skrývá poklad.

Ani letos by se náš tábor nemohl konat bez
podpory a přízně mnoha a mnoha lidí, kteří se
podíleli jak na jeho přípravě, tak i na chodu samotném. Děkuji proto všem, kdo se jakkoliv
zasloužil o to, aby tábor proběhl, děkuji rodi-

čům za pomoc se stavbou a bouráním tábora,
zvláštní poděkování tradičně patří paní Mgr.
Moravčíkové za vybavení táborové lékárny.
Zou
vedoucí

Samozřejmě jsme netrávili čas jen v táboře.
Zcela tradičním výletem byla návštěva krásenské rozhledny. Dalšími cíli, které skauti navštívili, jsou Komáří rybníky, hornické muzeum v Krásně či cukrárna v Horním Slavkově.
Velký celodenní výlet měl svůj cíl v bývalém
lomu Jeroným, který je nově od letošního roku
otevřen pro veřejnost a který si tak děti mohly projít a zjistit, jak se v dobách dávno minulých těžil cín.
Letos jsme vyzkoušeli vyjet na tábor, tedy holou louku, bez jakýchkoliv příprav na místě
(hrabání trávy, kopání latrín). Díky velké přízni rodičů a skautských kamarádů jsme skutečně během dvou a půl dnů zvládli postavit
tábor tak, aby mohly přijet děti. Letošní tábor
nebyl ve znamení klasické táborové hry, ale
zato si naše děti vyzkoušely spoustu různorodých činností. Od naprosto všedních samozřejmostí nutných k samotnému chodu tábora, jako že je potřeba do tábora přivézt vodu
či přitáhnout dřevo, si mladí skauti vyzkoušeli třeba postavit bránu do tábora, vytvořit vlastní originální masku, batikované tričko či zcela
originálně smaltovanou lžíci. Největší zážitky
se však točily kolem táborové kuchyně, kdy si
děti vyzkoušeli uvařit maso v Setonově hrnci
či upéct v ohni vlastní chleba. Vzhledem k velmi příznivému počasí byl opět velkou hitpará-
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Myslím, že jsme si čtrnáct dní bez vymožeností dnešní doby krásně užili, sblížili se, vytvořili
nová pouta a přátelství. Všechny, kteří si chtějí
na společné dva týdny zavzpomínat, srdečně
zveme dne 6. září od 18 hod. na naši klubovnu, kde se bude konat první oficiální potáborové vzpomínání a promítání fotek.
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Sport

Různé

Podmořský svět
Kapitán Nemo se svou posádkou a 48 plavčíky se vydali na čtrnáctidenní plavbu po mořích a oceánech naší planety, aby objevili nový
svět. Na své plavbě se setkali s mořskými živočichy, vyhráli lodní bitvu s piráty, objevili Ostrov pokladů a užili si spoustu legrace.

Společné posezení u ohně, koupel v akváriu, návštěva suschi baru, vodní příkop, cesta na severní pól, neuvěřitelná Mořská akademie, Perseova pomsta, vypusťte Krakena,
jedu Kyslíkový bomby, krmíme rybičky, Roželovský ešus a mnoho jiného si užívali všichni,
kteří se přihlásili na dětský letní tábor Základní
školy v Kynšperku nad Ohří.

Po opravdu náročné přípravě zakončené týdenním soustředěním ve sportovním centru v
Nymburku odlétala česká reprezentace na ME
v optimistické náladě, která byla povzbuzena výkony Martina Hámora, pohybujícími se
na úrovni druhé desítky evropského pořadí.
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leckou čáru a začíná dříve než on. Ostré lokty
se ukazují jako dobrá volba a je sníženo na 3:5.
Bohužel, závěrečná osmička znamená konec
a porážka 3:7 je konečná“. Přesto 33. místo
znamená české maximum na tomto mistrovství.

Nezbývá, než poděkovat za podporu, kterou Martinovi Hámorovi věnovali v přípravě a účasti na ME představitelé města Kynšperk nad Ohří i místní firmy GPH.
Současně Vás zveme na 80. Mistrovství ČR v lukostřelbě v Chebu, kte-

ré
pořádá
místní
lukostřelecký
klub
ESKA ve dnech od 13. do 14. 9. 2014.

Kapitán Jana Tomsová
a kormidelník Anna Krapfová

Mistrovství Evropy v lukostřelbě
Arménie - Echmiadzin 2014
Od 21. 7. do 26. 7. 2014 se uskutečnilo v nevšední zemi Arménii poblíž Echmiadzinu (nedaleko Yerevanu) ME v lukostřelbě, kterého se zúčastnil Kynšperák, střelec LK ESKA Cheb, Martin Hámor.

Španěl Juan Rodriguez, 20. muž základní části, byl soupeřem pro druhé kolo. Rodriguez po pěti desítkách a jedné devítce bleskově vede 4:0. „Měníme taktiku, střelbou to moc
nejde, tak ho nahlodáváme na přípravné čáře,
když ho Martin předbíhá při nástupu na stře-

Snad nezvykle horké počasí s nárazovým větrem a dvouhodinovým časovým posunem
způsobilo, že v základní kvalifikaci nastřílel jen
622 bodů (kde výrazně zaostal za letošním
maximem 655 bodů), což ho zařadilo na 74.
místo mezi 102 střelci. Toto umístění znamenalo velice nevýhodné postavení do eliminace, ve které ho očekával Polák Pawel Mazec,
40. po základní části. Po souboji Martin vyhrává 6:4 a postupuje do druhého kola, čímž
si zajistil nejhůře 33. místo celkového pořadí.

Karel Böhm
vedoucí reprezentačního týmu České republiky
a hlavní trenér LK ESKA Cheb

80. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
CHEB 12. - 14. září 2014 V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ
POŘÁDAJÍ:

ZA PODPORY:

www.eska-cheb.cz
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PROGRAM KINA
ZÁŘÍ 2014
úterý 2. 9. v 16.30 a ve 20.00 hod.
PŘÍBĚH KMOTRA
Pokud Vám reformy za posledních dvacet let
připadaly pomalé, pak vězte, že tu byla skupina lidí, která považovala tempo těchto let
za překotné. Jediné, čeho tito lidé v začátku opravdu litovali, bylo, že nejvyšší nominální hodnota bankovek byla 500 korun a že
tedy balíky, se kterými zacházeli, byly velmi neskladné. Peníze byly zkrátka úplně všude. Přííběh Kmotra je inspirován bestsellerem
Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrázek“. Popisuje
vzestup a pád člověka, který se od kšeftu s digitálními hodinkami posunul až na pozici šedé
eminence české politiky. Ve filmu Příběh Kmotra se střetnou dva světy - víra v právo silnějšího a chytřejšího a víra ve spravedlnost. Touha po úspěchu reprezentovaném materiálním
bohatstvím a touha sloužit dobru, právu a zásadám civilizované společnosti. Budeme sledovat strhující souboj představitele zákona a
pořádku s člověkem, který řád přizpůsobuje
svým vlastním potřebám. Hrají: Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík, Jan Vondráček, Jiří Dvořák, Vica Kerekes a další. ČR, MP 12 , vstupné 50 Kč, délka 99 min.
úterý 9. 9. v 16.30 a ve 20.00 hod.
ANGELIKA
Sedmnáctiletá Angelika je proti své vůli provdána za bohatého toulouského hraběte Joffreye de Peyrac, který je nejen o dvanáct let
starší než ona, ale má také pověst čaroděje.
Svým šarmem a inteligencí si brzy získá Angeličino srdce a zdá se, že jejich šťastný život nemůže nic ohrozit. Jednoho dne je ale Peyrac
uvržen do Bastily a upálen na hranici za údajné čarodějnictví. Angelika se uchýlí s dětmi
na Dvůr zázraků a s pomocí banditů plánuje
pomstu všem, kteří změnili její pohádku ve zlý
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sen. Hrají: Nora Arnezeder, Gérard Lanvin, Simon Abkarian, Tomer Sisley a další. Francie /
Belgie / Česko/ Rakousko, MP 12, vstupné 50
Kč, délka 113 min.

úterý 16. 9. v 16.30 a ve 20.00 hod.
KANDIDÁT
V dnešní době jsou nejcennějším zbožím informace. Film Kandidát ukazuje velkou moc
médií, která manipulováním s událostmi mohou ovlivňovat celý svět. Příběh sleduje zákulisí politické kampaně kandidáta na prezidenta. Do volby hlavy státu zbývají 2 měsíce. Úspěšný a vlivný majitel reklamní agentury
Adam Lambert přijímá lukrativní zakázku. Má
realizovat prezidentskou kampaň pro zvláštního kandidáta - nevýrazného, maloměstského
podnikatele. Cílem je pouze rozvířit politické
vody a ubrat pár hlasů protistraně. Hrají: Marek Maurský, Monika Hilmerová, Michal Dlouhý a další. Česko / Slovensko, MP 12, vstupné
50 Kč, délka 106 min.

úterý 23. 9. v 16.30 a ve 20.00 hod.
POKREVNÍ POUTO
New York, 1974. Padesátiletý Chris (Clive
Owen), byl právě propuštěn za dobré chování po mnohaletém vězení za vraždu. Venku na něj čeká jeho mladší bratr Frank (Billy
Crudup), policista s perspektivní budoucností. Chris a Frank byli vždy odlišní, ale pokrevní vazby mezi nimi vždy fungovaly dokonale a
pevně. Chris dostává šanci k návratu do běžného života. Hrají: Marion Cotillard, Mila Kunis, Zoe Saldana a další. USA / Francie, MP,
vstupné 50 Kč, délka 144 min.

PROMÍTÁME PRO DĚTI
PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
pondělí 1. 9. v 11.00 hod.
JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM
Španělsko, MP, vstupné 30 Kč, délka 90 min.

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2014
neděle 7. 9. v 15.00 hod.
MIKULÁŠOVY PATÁLIE
NA PRÁZDNINÁCH
Francie, MP, vstupné 30 Kč, délka 95 min.
úterý 30. 9. v 16.30 a ve 20.00 hod.
NĚŽNÉ VLNY
Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina
praštěná. Cholerický tatínek, který kdysi nepřeplaval kanál La Manche, z něj chce mít
závodního plavce a milující maminka, bývalá
hvězda dětské lední revue, vidí v synovi talentovaného pianistu. Jenže Vojta má docela jiné
priority - především rusovlasou spolužačku
Elu, okouzlující akvabelu, která už v listopadu
odjede do vysněné Paříže. Jestli Vojta rychle nepodnikne něco opravdu zásadního, zmizí mu Ela navždy za železnou oponou. Píše
se totiž rok 1989. Hrají: Robert Cejnar, Lucie
Šteflová, Jan Maršál a další. ČR, MP, vstupné
50 Kč, délka 96 min.

neděle 14. 9. v 15.00 hod.
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
Kanada / Jižní Korea / USA, vstupné 30 Kč, 86 min.

neděle 21. 9. v 15.00 hod.
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Divadlo KAPSA Andělská hora, vstupné 35 Kč
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 Diakonie Broumov,
 sociální družstvo

 Více na www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie

VYHLAŠUJE

 SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ













Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne:

8. – 12. září 2014

čas:

8.00 – 17.00 hod.

místo: Městské kulturní středisko v Kynšperku n/O
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 491 524 342, 739 999 112
MKS: 352 683 085
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Inzerce

Lampionový průvod

ke státnímu svátku
- start u školy v úterý 28. 10. od 18:00 hod
- cíl v parku u kostela
- program: státní hymna, projev, krátký kulturní program

Volby 2014
Křesťanská demokratická unie – československá
strana lidová a nezávislí
Tradice a budoucnost pro Kynšperk nad Ohří

Sdružení nezávislých kandidátů pořádá akci
„Hoď mobilem a vyhraj!“
Kdy: pátek 26. září 2014
Kde: areál u tenisových kurtů
V kolik: 17.00 – 18.00 hodin
V 18.00 hodin proběhne losování.
Doprovodný program: Soutěže pro děti a opékání buřtů.

Cílem akce je sběr starých drobných nepotřebných elektrospotřebičů.
Za každý spotřebič obdržíte slosovatelný kupón.

STARÝ za NOVÝ
Partnerem akce je společnost ASEKOL,
která organizuje sběr a recyklaci elektroodpadu.
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Tábor - podmořský svět

Den plný slev v Kesslu

STAVEBNINY
ul.Hornická 864/14, Kynšperk nad Ohří
tel./fax. 352 683 642, mob. 777 552 200

19.9.2014 od 7.00 - 16.30hod.
Skladové zboží bez DPH !!!!

pochoutky na grilu pro nakupující zdarma
Generální partneři :

Otevírací doba
Po - Pá 7:00 - 16:30 hod.
So 8:00 - 12:00 hod.

www.kessl.cz

16.9.2014 Den plný slev ve stavebninách Kessl Karlovy Vary
18.9.2014 Den plný slev ve stavebninách Kessl Sokolov

Otevírací doba: PO- PÁ od 8.00 do 16.00 hod
Tel.: 354 424 334
Mobil: 731 519 353, 603 281 321, 604 512 748
lakoma@reala-lakoma.cz
Evropská 1558/33, Cheb

Realitní kancelář Reala Lakomá s.r.o.

Nabízíme naše dlouholeté zkušenosti spojené s prodejem koupí a pronájmem nemovitostí.
Chcete koupit nemovitost a nemáte dostatek finančních prostředků? Zajistíme Vám úvěr
na koupi Vaší nemovitosti. Nejste si jisti, zda nemovitost není právně zatížena. Provádíme
poradenství zcela zdarma.

Prodej bytu 1+3 v OV, Kynšperk, Staré nám., 2.p.,73 m2, cena: 750.000,-Kč
Prodej RD s provozovnou, ul. Sokolovská, Kynšperk, cena: 899.000,-Kč
Prodej bytu 1+1 v OV, Habartov, Raisova, 1.p., 35 m2, cena: 200.000,-Kč
Prodej rek. chaty se zahradou Podhrad – Jesenická přehrada, cena: 550.000,-Kč
Pronájem nebyt. prostoru ( obchod, kanceláře, lékárna, kosmetika apod.)
v Kynšperku, Zámečnická, vedle KB, 67 m2, cena: 5000,-Kč/měs. + služby
Prodej bytu 1+2 v Bukovanech, 2.p., 55 m2, po rek., cena: 320.000,-Kč
Prodej bytu 1+3 v OV, 63 m2, Mar. Lázně – Úšovice, cena: 880.000,-Kč

www.reala-lakoma.cz
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