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Vážení spoluobčané,
volby a ustavující zastupitelstvo máme za sebou a jak se dalo očekávat, někteří občané
jsou s výsledky voleb spokojení, někteří méně
spokojení a někteří vyloženě nespokojení.
U některých reakcí, zejména na sociálních sítích, bych se ani nebál použít výraz „frustrace“.
Od několika přispěvatelů zde padala silná slova o „nerespektování výsledku voleb“, „vítězi
voleb“ podle preferenčních hlasů, „opakování
voleb“, „frašce a tragédii“, „korytářství“, „bezpáteřnosti“, případně o „defenestraci“.
Předně je třeba říci, že volby do obecního zastupitelstva nejsou o vítězi, který první proběhne cílovou páskou, nemáme většinový volební
systém, ani přímou volbu starosty. Mrzí mne, že
ani někteří nově zvolení zastupitelé zřejmě neví,
že již několik desetiletí se do obecních zastupitelstev volí ze zákona podle zásad poměrného
zastoupení. V našem městě máme stanoven
počet 17 zastupitelů a celkem 8 volebních uskupení získalo mandáty v poměru 3-3-3-3-2-1-11. Takto voliči „rozdali karty“. Stačí se podívat
do historie, kdy se stejně jako v minulém období
jedná o nejvyrovnanější volební výsledek do zastupitelstva od roku 1990. Vítězem voleb v našem městě se prostě nestal NIKDO.
O skutečném vítězi voleb se například dá
mluvit v našem sousedním městě Chebu, kde
jedno volební uskupení obdrželo 17 mandátů,
tedy nadpoloviční většinu z 30členného zastupitelstva. Ano, v Chebu voliči skutečně chtěli
změnu a dali ji najevo.
V drtivé většině srovnatelných obcí a měst je
ale volební výsledek podobný našemu a není
nic tajného na tom, že se noví zastupitelé
prostě musí domluvit. Nic jiného jim nezbývá.
Musí se domluvit na dalším směřování vývoje
ve městě, na osobě starosty a místostaros-

tů, na členech rady a výborů zastupitelstva.
Někdo to může nazvat „bezpáteřností a korytářstvím“. Já osobně, a myslím, že i většina
zastupitelů, to spíše nazýváme politickou kulturou a schopností najít společnou cestu nebo
kompromis.
Naše město totiž není městem jen jedné skupiny lidí. Je to město pro děti, město pro mladé,
město pro obyvatele středního věku i město
pro seniory, město členů zájmových sdružení
a spolků, město sportovců. Je to město všech
jeho obyvatel. Alespoň já to tak vidím a v minulých volebních obdobích jsem se snažil
dělat svoji práci pro všechny jeho obyvatele.
Proto i své nové zvolení starostou beru jako
výraz důvěry většiny zastupitelů, kteří zastupují své voliče.
Pokud se vrátíme k tolik zmiňovaným a přetřásaným „preferenčním hlasům“, je s podivem,
že si nikdo z kritiků nevšiml jedné věci. Ze
7 nově zvolených zastupitelů, kteří ve volbách
obdrželi nejvyšší počet preferenčních hlasů
napříč politickými stranami a sdruženími, jich
hned 5 bylo zvoleno členy rady města. Jana
Tomsová 338 hlasů, Tomáš Svoboda 337,
Marek Matoušek 313, Lenka Hrušková Bursová 286 a Pavel Benda 278.
Skutečně je na místě mluvit o nerespektování výsledku voleb? A pokud se někdo ptá,
proč pan zastupitel s 353 preferenčními hlasy
není členem rady města, odpověď je celkem
jednoduchá a už v diskusi na sociálních sítích
zazněla. Ano, při povolebním vyjednávání jsme
skutečně panu Kubátovi nabízeli místo v radě
a pokud někdo tvrdí opak, tak lže. Odmítl. Nezbývá, než jeho rozhodnutí respektovat. V žádném případě ale nelze mluvit o nějakém „vyšachování“ nebo nerespektování vůle voličů.
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Osobně mě mrzí výsledek strany, za kterou
jsem kandidoval, kdy nám o pár desetin procenta unikl další mandát, ale to bohužel kopíruje celostátní trend a není to ani předmětem
mého příspěvku.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří mi
dali svůj hlas a důvěru a tím mi dali najevo, že
to asi tak špatně nedělám a pro město jsem
přínosem. Děkuji samozřejmě všem občanům,
kteří se voleb zúčastnili (37,87%) a vyjádřili
svůj názor. A mrzí mě, že ti, kteří jsou nespokojeni, nešli k volbám a svůj názor projevují

negativními příspěvky na sociálních sítích. Myslím si, že jenom čas ukáže, jestli nové složení
vedení města je schopno postavit se překážkám, které na nás čekají a přesvědčit všechny
občany, že nám všem jde o to jedno, a to je
blaho a rozvoj našeho města.

Váš starosta
Ing. Tomáš Svoboda

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Jana Tomsová i v letošním roce
pokračují v tradici setkávání se s občany našeho města při příležitosti oslavy jejich významného životního jubilea.
Vedení města gratuluje občanům, kteří v měsíci listopadu 2018 oslavili významné životní
výročí:

paní Marie Šrámková (85 let)
a paní Kateřina Pazdírková (85 let).
Přejeme Vám, milé jubilantky, ještě dlouhá
a spokojená léta, prožitá ve zdraví a osobní
pohodě.
kancelář starosty

vlevo na fotografii paní Kateřina
Pazdírková, vpravo paní Marie Šrámková
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Den se starostou a místostarosty
se koná každé první pondělí v měsíci
v kanceláři starosty na radnici Gorkého čp. 1
v době od 15.00 do 17.00 hodin.
Nejbližší termíny
3. prosince 2018 a 7. ledna 2019

Výzva
Pro soukromé podnikatele, neziskové organizace, společnosti, sportovní oddíly, občany
a další, kteří mají zájem poskytnout informace o své činnosti do kroniky města Kynšperk
nad Ohří za rok 2018, aby je předali osobně
na MěÚ Kynšperk nad Ohří, přízemí, dve-

ře č. 4 nebo zaslali elektronicky na adresu
kadava@kynsperk.cz nejpozději do 31.01.2019.
Předem děkuji za Vaši spolupráci.
Bc. Alena Kadavá, kronikář

Dešťová voda na chodníku
Mnoho z nás se setkalo s nebezpečnou situací na chodníku, způsobenou zmrazkem nebo
kaluží z důvodu vytékání dešťových vod přímo
na chodník. Několikrát se již stalo, že došlo
k pádu chodce a jeho zranění.
Vypouštění vody na pozemní komunikace
tj. i chodník přímo zakazuje ustanovení
§ 19 odst. 2e) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění.
Pokud není systém odvodu dešťových vod
zaústěn do dešťové kanalizace, je vlastník
nemovitosti povinen dešťové vody likvidovat
na svém pozemku.
Porušením tohoto zákazu se vlastník nemovitosti dopouští přestupku dle § 42a
resp. 42b odst. 1 písm. i a hrozí mu pokuta
až do výše 300 000,00 Kč.

Tímto upozorněním vyzýváme majitele nemovitostí, kteří doposud nemají provedeno odvedení dešťových vod ze střech svých objektů
nebo dvorů zákonným způsobem, aby tak
učinili, dokud jim to klimatické podmínky dovolí. Současně je nutno připomenout i vyčištění a opravu dešťových svodů a okapových
žlabů, neboť jejich ucpáním dochází i k přetékání okapových žlabů a dochází k nepříjemným a nebezpečným situacím, zejména pro
chodce pohybující se na přilehlých chodnících
a komunikacích.

Ing. Kateřina Jílková
majetkový odbor MěÚ Kynšperk nad Ohří
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„ANO“ si Blanka a Oldřich Volfovi
řekli 7. 12. 1963 (20.075 dní)
Ke krásnému výročí gratulují děti
Oldřich a Lenka s rodinami

Policisté z Karlovarského kraje radí
Buďte opatrní v předvánočním čase na své peněženky a cennosti.
S blížícím se vánočním časem stoupá i riziko
kapesních krádeží. Buďte obezřetní, abyste se
nestali obětí krádeže. Své věci mějte pod neustálým dohledem, neboť zkušenému kapsáři
postačí jen okamžik k tomu, aby Vám odcizil
peníze, doklady či cennosti, ale třeba i celou kabelku. Z tohoto důvodu je dobré nosit
finanční hotovost odděleně od dokladů a platební karty.
Při nakupování vánočních dárků mějte své kabelky či batohy pod neustálým dohledem. Svá
příruční zavazadla nepokládejte ani na nákupní vozíky a mějte je vždy řádně uzavřená. Nepodceňujte ani moment, kdy ukládáte nákup
do vozidla. Peněženku či kabelku mějte vždy
pod dohledem.
Také na vánočních trzích buďte opatrní.
Kapsáři využívají místa, kde se pohybuje větší
množství lidí a Vaše nepozornost jim nahrává
k tomu, aby Vás okradli. To, že Vám chybí peněženka či mobil můžete zjistit až ve chvíli, kdy
budete chtít odcizenou věc použít. V tlačenici
věnujte pozornost svým kapsám a peněženku
s penězi i mobilní telefon ukládejte do vnitřních kapes, např. bundy či kabátu. Nenoste
peníze a další cennosti např. v batohu na zádech, kam nevidíte. Dávejte také pozor na ty
osoby, které mají přes ruku hozenou bundu či
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kabát nebo drží v ruce klobouk. Zloději tento
trik rádi používají, aby zakryli svůj úmysl krást
před zraky okolí.
Obezřetní však buďte i při placení nebo výběru
z bankomatu, zejména při zadávání PINu se
podívejte, zda Vás někdo nesleduje. PIN nikdy
nenoste dohromady s platební kartou!
Kapesní zloději v mnohých případech nepracují sami, ale prostřednictvím organizovaných
skupin. Tyto skupiny mohly přijet páchat svá
protiprávní jednání z různých koutů republiky
ba dokonce ze zahraničí. To, jak k okradení dojde, mají pachatelé domluveno mnohdy
dlouho před tím, než si svou oběť vůbec vytipují. V případě, že se stanete obětí protiprávního jednání, bezodkladně se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

Krajské ředitelství policie
Karlovarského kraje
nprap. Kateřina Krejčí
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Poděkování
Stejně jako v předchozích letech, tak i ve školním roce 2018-2019 vede kroužek mladých
hasičů slečna Slávka Sovičová. Touto cestou
bychom jí chtěli poděkovat za její obětavost
a ochotu věnovat se vedení kroužku mladých
hasičů, kterému věnuje svůj volný čas a nezměrnou energii, která stojí za každou smysluplnou prací s dětmi. Za její nadšení, úsilí
a organizaci hasičských závodů ji patří naše
veliké poděkování.
Rodiče dětí ze Zájmového kroužku
Mladý hasič

Zaměstnavatel v platební neschopnosti
Úpadek zaměstnavatele
V České republice je právní problematika
úpadku firem řešena insolvenčním zákonem.
Insolvenční návrh může podat jak sám dlužník, tedy zaměstnavatel, tak i zaměstnanec,
a to za podmínek stanovených insolvenčním
zákonem.
Pracovní poměr
Pracovní poměry zaměstnanců, jejichž zaměstnavatel se ocitl v insolvenčním řízení,
automaticky nekončí, neboť nemohou být rozvázány jen důvodů, než které stanovuje zákoník práce. Nárok na odstupné vzniká zaměstnanci, pokud je pracovní poměr rozvazován
výpovědí ze strany zaměstnavatele z tzv. organizačních důvodů nebo dohodou z týchž důvodů. Nárok na odstupné nevzniká v případě,
pokud zaměstnanec podá výpověď sám nebo
pokud je pracovní poměr rozvázán dohodou
z jiných než organizačních důvodů.
Pracovněprávní pohledávky
Pracovněprávními pohledávkami se rozumí zejména mzda a odstupné. Své mzdové

pohledávky do insolvenčního řízení nemusí
zaměstnanec povinně přihlašovat. Dle insolvenčního zákona platí, že neuplatní-li dlužníkův zaměstnanec pracovněprávní pohledávku v jiné výši, pokládá se jeho pohledávka
za uplatněnou ve výši vyplývající z účetnictví
dlužníka nebo z daňové evidence.
Pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců se uspokojují v plné výši kdykoli
po rozhodnutí o úpadku (pokud samozřejmě
disponuje zaměstnavatel, na něhož byl konkurz prohlášen, alespoň takovým majetkem,
z něhož přichází v úvahu tyto pohledávky
uspokojovat).
Podpora při platební neschopnosti zaměstnavatele
Zaměstnanci za určitých podmínek vzniká
zvláštní nárok na uspokojení některých jeho
splatných mzdových nároků vůči zaměstnavateli, který je v platební neschopnosti. Zaměstnanec může uplatnit mzdové nároky po ukončení pracovního poměru u kteréhokoli úřadu
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práce, a to písemně na tiskopisech „Žádost
o uspokojení mzdových nároků“ a „Doložení
mzdových nároků zaměstnance“.
Mzdovými nároky se rozumějí nároky, jejichž
výplatu neprovedl zaměstnavatel, který je
v platební neschopnosti. Mezi mzdové nároky,
které zaměstnanci náležejí, patří při:
•
pracovním poměru mzda (plat), její náhrady a odstupné,
•
dohodě o pracovní činnosti odměna
(popř. její náhrada),
•
dohodě o provedení práce odměna, a to
za podmínky, že výše odměny přesáhla
částku 10 000 Kč měsíčně.
Jak řešit nepříznivou finanční situaci
Pokud se zaměstnavatel ocitne v platební neschopnosti, je na něj podán insolvenční návrh,
a zaměstnanci neplatí mzdu, i když je stále
v pracovním poměru, neboť mu běží výpovědní lhůta, má zaměstnanec možnost požádat

o dávky pomoci v hmotné nouzi, tedy o příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Poté, co
zaměstnanci budou úřadem práce vyplaceny
uplatněné mzdové nároky, úřad práce přehodnotí nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi
a jejich příjemce přeplatek z vyplacených
mzdových nároků úřadu práce vrátí.
Tato situace se bohužel týká 118 zaměstnanců jedné z porcelánek v Karlovarském kraji.
Nyní v měsíci listopadu 2018 tito zaměstnanci
zůstali bez příjmu. Vzhledem k blížícím se vánočním svátkům se naše společnost KSK centrum o.p.s., Karlovy Vary ve spolupráci s úřadem práce bude snažit, aby jim dávky hmotné
nouze byly vyplaceny co nejdříve.
					
Božena Haindlová, DiS.
KSK centrum o.p.s. Karlovy Vary

Bossing: Proč se děje a jak se mu bránit?
Psychický teror s prvky šikanování ze strany
často i inteligentních a vysoce postavených lidí
není v dnešním pracovním světě ničím neobvyklým. Obětí se přitom můžete stát i vy. Nezáleží na tom, zda v práci začínáte nebo máte
ve firmě vysoké postavení. Stačí se od ostatních kolegů trochu odlišovat.
Co je bossing, proč vzniká
Jak už název napovídá, bossing je šikana ze
strany vedoucího nebo zaměstnavatele. Bossing je většinou spojován s poruchou osobnosti agresora. Odborníci se s ním nejčastěji
setkávají v těchto třech případech:
Žárlivost na to, že je podřízený lepší.
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Agresorovi se nedaří, vinu za neúspěch chce
přenést na někoho jiného.
Snaha donutit zaměstnance k rozvázání pracovního poměru dohodou nebo k výpovědi.
Jak se proti bossingu bránit
Obrana proti bossingu je obtížná. Protože jde
o šikanu ze strany vedoucího nebo zaměstnavatele, málokdy se dá situace řešit jinak než
právní cestou. Při osobní konfrontaci se obvykle za oběť ze strachu nikdo z kolegů nepostaví
a celá situace je pak ještě horší.
Abyste se mohli účinně bránit, musíte mít k dispozici důkazy – například výpovědi svědků,
kolegů nebo alespoň soupis situací či urážek,
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které by se daly proti nadřízenému či zaměstnavateli použít, pokud žádný z kolegů nebude
ochoten podat svědeckou výpověď. Jako důkaz poslouží i e-mailová komunikace či interní
nařízení adresovaná zaměstnanci za účelem
plnění nesmyslných nebo ponižujících úkolů.
Šikanovaný zaměstnanec může dále informovat inspektorát práce, který se jeho podnětem
musí zabývat a případně pracoviště zkontrolovat. Pokud při kontrole zjistí, že vedoucí nebo
zaměstnavatel šikanuje, hrozí zaměstnavateli
pokuta. Další možností obrany je podání žaloby
na ochranu osobnosti dle občanského zákoníku.

Důsledky bossingu
Dlouhodobá práce pod takto nepříjemným
vedením často vede k psychický i zdravotním
problémům. Šikanovaní zaměstnanci trpí poruchami soustředění, strachem a ztrátou sebejistoty. K těmto potížím se běžně připojuje
bolest hlavy, problémy se spánkem, únava,
deprese a žaludeční či trávící problémy.

Božena Haindlová, DiS.
KSK centrum o.p.s. Karlovy Vary

KSK centrum o.p.s.
a Národní potravinová sbírka 2018
Dne 10. listopadu 2018 proběhl 6. ročník Národní potravinové sbírky, jejímž ústředním
mottem je „Potraviny pomáhají“. Sbírku organizuje Byznys pro společnost ve spolupráci
s Českou federací potravinových bank, Armádou spásy, NADĚJÍ a Charitou ČR.
Během celého dne mohli zákazníci obchodních řetězců Tesco, Globus, Penny, Kaufland,
Albert, Lidl, BILLA, Makro a drogerie dm markt
a ROSSMANN darovat trvanlivé potraviny
a vybrané druhy drogistického zboží do košíků za pokladnami. Darované zboží putovalo
do potravinových bank, které budou potraviny
dále distribuovat místním dobročinným organizacím. Tyto organizace bezprostředně pomáhají lidem ohroženým chudobou, například
matkám v azylových domech, dětem v dětských domovech, seniorům, lidem s handicapem a lidem bez domova.
Naše organizace KSK centrum o.p.s. Karlovy
Vary byla vybrána, aby zajišťovala NPS 2018

v obchodě Billa v Karlových Varech. Od ranních hodin naši zaměstnanci seznamovali
občany s charakterem potravinové sbírky, třídili a balili darované potraviny. Díky solidaritě
zákazníků jsme do národní potravinové sbírky
přispěli úctyhodnými 582 kilogramy trvanlivých potravin a drogerie, a to i přesto, že obchodní dům Billa je na okraji Karlových Varů,
u výjezdu směrem na Prahu a frekvence nakupujících není tak velká, jako ve velkých obchodních centrech v přístupnějších lokalitách.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem
zákazníkům, kteří nákupem potravin, byť
za sebemenší částku, přispěli na dobrou věc
a dali tak najevo, že jim osudy lidí, kteří často
žijí na hranici chudoby, nejsou lhostejné.

Božena Haindlová, DiS.
KSK centrum o.p.s. Karlovy Vary

7

Z města

Den otevřených dveří
26. října vyvrcholily v základní škole oslavy
100. výročí založení Československé republiky. Žáci i pedagogové si toto významné jubileum připomněli projektovým dnem, na který se
velmi pečlivě připravovali. V tento den probíhal současně Den otevřených dveří pro rodiče
a veřejnost, aby si společně s dětmi připomněli uplynulých sto let a také si prohlédli školu
a viděli, jak se jejich děti, žáci základní školy,
učí a co všechno již umí. Škola byla otevřená
celý den, a tak návštěvnost rodičů, prarodičů
i přátel školy byla veliká.
Oslava začala již ráno, kdy byla slavnostně
zasazena lípa a žáci prvního stupně jí zarecitovali přání do dalších let. Pak už se otevřely
„brány“ školy. U vchodu příchozí čekaly služby, návštěvní kniha a na druhém stupni punč
a malý dárek. Návštěvníci pak mohli zhlédnout
řadu expozic: přehled prezidentů, jejich zájmů
a oblíbených jídel, přehled osudových roků,
seznámení s vývojem bankovek, přehled významných českých vynálezů a jejich autorů,
přehled hraček za celé období, Vánoce dnes
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a dříve, přehled spisovatelů a básníků, přehled různých druhů řemesel, událostí, oblečení, jídel. V některých třídách připravili žáci,
vyučující a rodiče dobová jídla, a tak mohli návštěvníci navštívit bufet U Pauckerta s vyhlášenými chlebíčky, bufet se staročeskými utopenci, kavárnu U Čapků s vynikajícím štrúdlem
a kávou, mohli ochutnat „prvorepublikové“
hašlerky a navštívit muzeum s výkladem o minulé době při dortících a čaji. Ukázkou divadelní hry R.U.R. jsme si připomněli významného
spisovatele, dramatika a novináře K. Čapka.
Celou atmoféru umocnily i dobové kostýmy
a účesy jak vyučujících, tak žáků.
Děti byly hrdé na svoji práci a mnoho z nich
se zhostilo s úspěchem úlohy průvodců. Návštěvníci byli báječní. Oslava stého výročí byla
skutečně nádherná a důstojná. Děkujeme
všem, kteří vyráběli, pomáhali, provázeli.
Naší vlasti, České republice, do budoucna
přejeme hodně takových vlastenců a pracovitých lidí.
Mgr. Š. Neubergová

Z města

Návštěva pevnosti Plassenburg
V sobotu 3. 11. 2018 jsme se spolu s našimi
kynšperskými seniory (36) vypravili za našimi
přáteli do Himmelkronu. Himmelkronští radní
a tajemnice Vanessa nás po krátkém přijetí
vzali na návštěvu hradní pevnosti Plassenburg nad městem Kulmbach, která patří mezi
nejhezčí a nejimpozantnější hradní komplexy
Německa. Spolu s výkladem jsme si prohlédli
venkovní nádvoří a poslechli jsme si řadu zajímavostí, kterými je pevnost známa – o muzeu cínových figurek (300 tisíc), dále pak o dioramatu světa (19 385 figurek oživí události
„Conradiho dne“ ) zapsaného do Guinessovy
knihy rekordů. Co nás všechny zaujalo, byl
Schöner Hof , který přesně odpovídá svému
názvu – Krásné nádvoří a je dodnes přehlídkou
nádherného německého renesančního umění.
Shora jsme si prohlédli okresní město Kulmbach, které je administrativním centrem pro své
nejbližší okolí, tedy i pro Himmelkron. Město je
součástí německé spolkové země Bavorsko

ve vládním obvodu Horní Franky. V současné
době zde žije kolem 26 tisíc obyvatel a je známé městským pivovarem a výrobou piva.
Po prohlídce nás čekalo setkání s radními
a našimi přáteli v restauraci Opel v Himmelkronu. Po vynikajícím pohoštění a krátkých
pozdravech se rozproudila neformální zábava.
Hudba, zpěv známých českých i německých
písní a občas i taneček provázely předvánoční
setkání. Pak ještě předání drobných dárečků.
Mnohým se ani nechtělo domů.
Setkání se zúčastnili i nově zvolení radní a zastupitelé: starosta T. Svoboda, místostarostové: J. Tomsová a M. Matoušek, radní L. Hrušková Bursová a P. Benda, dále pak J. Hrubý
a Š. Neubergová. Celé odpoledne tlumočila L.
Křížová.
Děkujeme za jedno další krásné společné odpoledne.
Mgr. Š. Neubergová
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Vítání občánků
23.11.2018 přivítal starosta města Ing. Tomáš
Svoboda nové občánky našeho města – Julii
Dreiseitlovou, Terezu Meluchovou, Petru Petrů, Matildu Urbánkovou, Marcelu Matějkovou,
Petra Tomáše a Tomáše Růžičku.

Narození zdravého miminka je jedna z nejradostnějších událostí v životě každého rodiče.
Novým kynšperským občánkům přejeme hodně štěstí, zdraví a životních úspěchů.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Úspěšný koncert ke 100 letům výročí republiky
Rok 2018 je pro nás všechny výjimečný. Slavíme 100 let vzniku Československa. K této příležitosti se Město Kynšperk nad Ohří a MKS
ve spolupráci s Městskou hudbou Kynšperk
nad Ohří rozhodli uspořádat slavnostní koncert, který se uskutečnil 27. října 2018 v sále
kina. Bohatý program připravil dlouholetý,
zkušený dirigent a kapelník pan Jan Zmrzlý,
který vede naši městskou hudbu letos již deset let. Celý koncert moderoval Štěpán Po-
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déšť. Zazněly zde skladby od známých autorů,
ale i od samotného dirigenta pana Zmrzlého,
který se v důchodu dostal i ke skládání. Zajímavostí večera byla světová premiéra písně
Vesnická polka od pana Antonína Tichého,
který se koncertu též zúčastnil jako host. Nesměl chybět ani skladatel pan Josef Vejvoda,
který je synem pana Jaromíra Vejvody, autora
jedné z nejznámějších českých písní Škoda
lásky. Z řad zpěváků se představili manželé
Nuhlíčkovi a Olga Filípková, kteří jsou zpěváky
známé Žatečanky. Dále Marie Drašarová a Jiří
Homolka. Jejich řady doplnil pan Ladislav Gerendáš, který je dlouholetým kamarádem pana
Zmrzlého a zazpíval píseň, kterou složil společně s panem Ivanem Mládkem, U Karlových
Var stojí pivovar. Celá tato akce sklidila velký
úspěch. Důkazem toho byl téměř zaplněný sál
a ohlasy diváků, kteří by rádi, aby se podobné
koncerty konaly u nás častěji.
Za MKS Lenka Bilinčuková
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Napříč generacemi
„Napříč generacemi“ je nový projekt, který se
uskutečnil prostřednictvím Sociálních služeb
v Kynšperku nad Ohří, p. o. a Základní školou
Kynšperk n. O. Vše začalo setkáním paní vychovatelky Soukupové a sociální pracovnice
Ivy Jiráskové. Ty se domluvily, že by bylo hezké zajistit pravidelné setkávání dětí z družiny
základní školy se seniory SS.
Se vším byli seznámeni i rodiče dětí, kteří většinou souhlasili. Děti byly velmi nadšené a nemohly se dočkat, až za seniory pojedou.
První setkání se uskutečnilo dne 25. října
2018, děti z družiny přijely se starostou města Kynšperk n. O. panem Svobodou vozem
do sociálních služeb. Senioři na děti již čekali.
Po uvítání, představení a malém občerstvení
se všichni pustili do společné práce.

12

Po nejdříve ostýchavém a posléze velmi rušném odpoledni vzniklo mnoho krásných podzimních draků. Některé děti si společné výtvory odnesly domů a některé nechali v zařízení
na ozdobu na připomínku krásného dne.
Všichni pracovali společně, děti babičkám
a dědečkům aktivně pomáhaly. Zapojili se
i další sociální pracovnice, aktivizační pracovnice a vzniklo tak něco výjimečného a nezapomenutelného.
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří nám
s tímto projektem pomohli zejména mým kolegům, kteří jsou naprosto úžasní.
K dalšímu setkání dojde v měsíci listopadu.
Bc. Iva Jirásková

Zajímavosti

Cyklodoprava 2018
V letošním roce byla cyklodoprava provozována od 19. května do 30. září o víkendech,
státních svátcích a také ve středu a pátek
(v období letních prázdnin) na červené lince
Cyklostezkou Ohře do Krušných hor. Pro
lepší komfort nejen cyklistů, ale i pěších turistů jsme Vás opět vozili jako bonus zdarma až
na vrchol Klínovce.
V letošní sezóně bylo přepraveno celkem
7760 spokojených cestujících (v minulém
roce 6428) a cyklobusy ujely celkem 26tis
kilometrů. To je důvod, abychom tento druh
dopravy neustále vyvíjeli a nabízeli cestujícím
tuto službu co nejkvalitněji. Letošní sezóna
teprve skončila, ale již začínáme s přípravou
sezóny následující.
Budeme rádi, když využijete našich služeb,
které podporují zdravý životní styl obyvatel

a napomáhají turistickému ruchu v regionu.
Cyklobusy jezdí podle pravidelných jízdních
řádů a přepravují všechny cestující, nejen cestující s jízdním kolem.
Veškeré informace naleznete na našich webových stránkách https://www.autobusy-kv.cz/
doprava-cyklodoprava.html.
Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů
s větrem v zádech.
Bc. Jan Mannert
Vedoucí dopravního útvaru společnosti
Autobusy Karlovy Vary, a.s.
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4. mistrovství republiky seniorů 2018
V neděli 4.11. 2018 se naše členka ZKO Dagmar Halová s Amálkou (border kolie) zúčastnily agility závodů - 4. ročník mistrovství republiky seniorů 2018 v Berouně.
Tohoto závodu se mohli účastnit pouze psovodi, kterým je minimálně 50 let. Závody se
konaly ve sportovní hale Dog Academy Beroun. Celkem bylo 92 účastníků. Na začátek

byla připravena hra v jumping, aby se všichni závodníci, jak pejsci, tak páníčkové, dobře
rozběhali.
V jejich kategorii LA1 bylo celkem 7 závodních
dvojic. D. Halová s Amálkou byly velice šikovné a doběhly si společně pro 3. místo. Moc jim
gratulujeme k jejich úžasnému výkonu.
ZKO Kynšperk nad Ohří

Poděkování
ZKO Kynšperk nad Ohří velice děkuje městu Kynšperk nad Ohří za poskytnuté dotace
na 14. Voříškiádu, na vybavení na agility,
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na pomůcky na sportovní kynologii a na 5. Agility závody – agihrátky. Jsme za ně nesmírně
rádi. Děkujeme.

Kultura

6. Jiřinková opět nezklamala
Podle ohlasu návštěvníků jiřinkové zábavy, kterou tradičně pořádali místní chovatelé
ve spolupráci s MěKS. Tradiční zábavu nemohl otevřít nikdo jiný, než naše věrné kynšperské mažoretky, které započaly třetí desítku
svých vystoupení na našich akcích. Sklidily
zasloužený velký aplaus, protože na tu krásu
se dá dívat stále. Velké poděkování patří vedoucím, trenérkám a choreografkám p. Kociánové a p. Rampové.
Čím dál to mají těžší odborné poroty volby
párů sympatie a MISS zábavy. Titul by zasloužili všichni, kteří se podíleli na vynikající náladě
Ještě jednou „JSME S VÁMI, BUĎTE S NÁMI"
Za kynšperské chovatele
Ing. Miloslav Neubauer
předseda ZO ČSCH

včetně hudební skupiny ŠARKANI. Poděkování patří všem sponzorům, kteří přispěli do soutěže na podporu chovatelství v Kynšperku,
p. Lhotkové za originální, krásně zdobené
medové pečivo pro dámskou volenku a MKS
Kynšperk za dlouholetou spolupráci.
Přejeme všem našim příznivcům do roku 2019
hodně pohody, štěstí a hlavně zdraví, aby se
mohli i v příštím roce zúčastňovat našich akcí.
Připravujeme pro ně opět „Velikonoční a Jiřinkovou“, dvě výstavy králíků, drůbeže, holubů
a exotů, pro děti kroužek králičího hopu, oblastní výstavu kaktusů, univerzitu 3. tisíciletí a další. Náš multifunkční areál nabízíme pro širokou
veřejnost na konání večírků, oslav, schůzovou
a sportovní činnost, prodej krmiv apod.
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USNESENÍ

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
konaného dne 31. října 2018
č. ZM 37/2018
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. určuje
ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva města, Mgr. Jiřího Hrubého a pana
Boreckého, DiS. a
2. volí
návrhovou komisi ve složení: Ing. Pavol Vančo, p. Miloš Munka a Bc. Iveta Škodová.

Milana

č. ZM 38/2018
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. určuje,
že pro výkon funkce starosty města v tomto volebním období bude určený člen zastupitelstva města
dlouhodobě uvolněn.
č. ZM 39/2018
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. volí
starostou města pana Ing. Tomáše Svobodu.
č. ZM 40/2018
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
volbu dvou místostarostů města,
2. volí
1. místostarostu paní Janu Tomsovou
2. místostarostu pana Marka Matouška a
3. určuje,
že 1. místostarosta bude zastupovat starostu města v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu.
č. ZM 41/2018
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. volí
členy rady města:
paní Mgr. Lenku Hruškovou Bursovou, MBA
a pana Pavla Bendu
č. ZM 42/2018
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. zřizuje
pětičlenný kontrolní výbor zastupitelstva města a
2. volí
jeho předsedu pana Josefa Kubáta.
č. ZM 43/2018
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. zřizuje
1

16

Příloha

pětičlenný finanční výbor zastupitelstva města a
2. volí
jeho předsedu paní Bc. Ivetu Škodovou.

č. ZM 44/2018
Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
1. stanovuje
a) pro období od 01. 11. 2018 do 31. 12. 2018 v souladu s § 72 odst. 2, § 84 odst. 2 písm. n), v) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a fyzickým
osobám, které nejsou členy zastupitelstva takto:
místostarosta
15 206,- Kč
člen rady
6 758,- Kč
předseda výboru
3 379,- Kč
člen výboru
2 816,- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí
1 690,- Kč
člen výboru - fyzická osoba, která
není členem zastupitelstva
1 126,- Kč
v souladu s §72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích se odměny za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva budou poskytovat od 01. 11. 2018,
b) pro období od 01. 01. 2019 v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n), v) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích a v souladu nařízením vlády č. 202/2018 Sb. ze dne 04. 09. 2018, odměny za výkon jednotlivých
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva takto:
místostarosta
16 270,- Kč
člen rady
7 231,- Kč
předseda výboru
3 616,- Kč
člen výboru
3 013,- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí
1 808,- Kč
člen výboru - fyzická osoba, která
není členem zastupitelstva
1 205,- Kč,
2. stanovuje
v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží
nejvyšší odměna,
3. stanovuje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích, že odměny fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva, se budou poskytovat ode dne zvolení do jejich funkce.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce
(místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.

Ing. Tomáš Svoboda
starosta

v.r.

Jana Tomsová
1. místostarostka

v.r.

2
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Partnerské setkání
Stalo se již tradicí, že se na podzim scházíme
se seniory z partnerského města Himmelkron.
Třetího listopadu se vydalo 36 našich členů
do Německa, kde byla pro nás připravena prohlídka nádvoří renesanční pevnosti Plassenburg ve městě Kulmbach. Po návratu bylo
společné posezení, kde jsme předali drobné
dárky a pak se dobře bavili. Plni dojmů jsme
se večer vrátili domů.
Za SPCCH
Mgr. Hana Fogatošová

Podzim v SPCCH
Ani v podzimních měsících členky a členové nezaháleli. Pěkné počasí umožnilo chodit
venku s holemi, v listopadu se vrátili ke cvičení
v tělocvičně.
Někteří se cítili natolik dobře, že kandidovali
ve volbách v Kynšperku nad Ohří do zastupitelstva nebo byli členy volebních komisí.
Též byli aktivní i v celostátní akci SPCCH
„Rozchodíme civilky“ a zúčastnili se akcí
v Týdnu s SPCCH.
Aktivně se zapojili i do Dne otevřených dveří
v základní škole, kde paní Studeničová předváděla paličkování a paní Huberová zdobení

velikonočních vajec. Též byli účastníky oslav
ke 100. výročí založení Československé republiky – sázení lípy u kostela, lampionového
průvodu a koncertu Městské dechové hudby
Kynšperk nad Ohří v obnoveném kině.
Kultura také nezůstala stranou. Líbila se přednáška PhDr. Vladimíra Bružeňáka i divadelní
komedie Tlustý prase či Na ostro.
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Za SPCCH
Mgr. Hana Fogatošová

Sport

Můžeme se potěšit z dalšího úspěchu
Bývaly doby, kdy úspěchů bývalo více, a proto
si musíme každého vážit. Radost nám udělala
dorostenka Jarka Rosová, studentka Obchodní akademie v Karlových Varech, která si spolu se spolužačkou Barborou Perglerovou, /
Batesta Chodov/ vybojovala ve Vlašimi právo
startu na mistrovství ČR družstev středních
škol ve stolním tenise.

Spoluhráčky suverénně zvítězily v okresním
i krajském kole, které se hrálo v K. Varech
ve sportovní hale Slávie. Potěšitelná je skutečnost, že na turnajích hrála i řada registrovaných soupeřek. Finálový turnaj čeká děvčata
20. a 21. listopadu. Ve Vlašimi to budou mít
děvčata moc těžké, držme jim palce.
O. Volf

Dvakrát stříbro pro Jarku Rosovou
V sobotu 17. listopadu bojovali dospělí stolní tenisté našeho okresu o mistrovské tituly
v soutěžích jednotlivců. V poslední době si
začínáme zvykat na fakt, že naše děvčata dosahují lepších výsledků, než jejich mužští kolegové. Také tak tomu bylo na těchto přeborech.
Velkou radost nám udělala dorostenka Rosová, která ve dvouhře žen obsadila druhé místo
a přivezla si domů pohár a stříbrnou medaili.

Škoda, že nepřijela její spoluhráčka Oboňová,
která patří v okrese jistě ke špičce, mohl být
možná úspěch větší. Asi bychom museli dlouho vzpomínat, kdy nám ženy naposledy získávaly medaile v kategorii dvouher. Muži náš
oddíl zastupovali pouze dva Tomšík a J. Liška.
Ani jeden neměl bohužel svůj den. Při jejich
tréninkové píli to není žádný div.
O. Volf

Krajský bodovací turnaj dorostu
Na neděli 18.11. svěřil KSST našemu oddílu pořadatelství bodovacího turnaje jednotlivců dorostu. Dva domácí funkcionáři Haluška
a Kadavý / oba řídili soutěž také jako rozhodčí
/ dokázali připravit perfektní sportovní prostředí a zvládli turnaj bez problémů.
Také v tomto turnaji oddíl zastupovali tři hráči. Ještě žáci Josef Novák, pro kterého to byla
premiéra a Míša Veselá, sbírali mezi staršími
soupeři spíše zkušenosti. Radost nám opět
udělala studentka OA Rosová, kdy podobně
jako v sobotu obsadila druhou příčku. V dramatickém souboji prvních tří závodnic nakonec
o pořadí při stejném bodovém zisku rozhodlo
až vzájemné skóre. Jarka porazila nasazenou
jedničku Károvou 3 : 2 a s okresní přebornicí
s předešlého dne Sankotovou / její otec je oporou našeho divizního celku / stejným rozdílem

prohrála. I tak přebornici žen odsunula na třetí
pozici, ale při vědomí, že v zápase vedla už 2
: 0 je každému jasné, že se připravila o celkové vítězství.! Čtvrtá skončila Veselá. Škoda,
že vedle trenérů Volfa a Turčínka, který přijel
z Fr. Lázní, se nepřišel potěšit a svým mladším
kolegům zafandit nikdo z dalších členů oddílu.
Bohužel stále častěji už řadu let musíme čelit námitkám a protestům hráčů a doprovodu
na zničené zatemnění, kdy hráče oslňuje sluníčko. To, ani některá nefunkční osvětlovací
tělesa, nemohou členové oddílu sami opravit.
Nejsou tak dodrženy podmínky a hrozí, že ani
v tak dobře sportovně vybaveném hracím prostoru jednou nebude možné podobné akce
pořádat!
O. Volf
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Městská knihovna
Kontakt: 352 683 278
e-mail: knihovna@mkskynsperk.cz
http://mk.mkskynsperk.cz
Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí: 8.00-12.00 – 12.30-18.00
Středa: 8.00-12.00 – 12.30-17.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 – 12.30-18.00

Novinky pro dospělé:
Bell, D. – Vánoční překvapení; Toušlová, I.
– Toulavá kamera 27; Ferante, E. – Geniální
přítelkyně 1. díl; Příběh nového jména 2. díl;
Příběh těch, co odcházejí, a těch, kteří zůstanou 3. díl; Příběh ztracené holčičky 4. díl.
Historie:
Vondruška, V. - Husitská epopej VII. Díl.
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Detektivky a thrillery:
Cílek, R. – Království věčného ticha; Bryndza,
R. – Chladnokrevně; Enger, T. – Horká půda;
Dán, D. – Mucholapka
Romány pro ženy:
Pawlovská, H. – Díky za fíky; Gillerová, K. –
Kroky v dešti; Martin-Lugard, A. – Ta hudba mi
stále zní v hlavě; Váňová, M. – Holčičky
Čtení pro děti a mládež:
Březinová, I. – Ve spárech džungle, Walliams,
D. – Babička drsňačka; Brezina, T. – Noc
oživlých mumií; Marcus + Martinus, - Náš příběh; Březinová, I. – Nevinná lavina; Griffiths,
A. – Ztřeštěný dům na střeše - 52 pater; Walliams, D. – Táta za všechny prachy; Butchart,
P. – Náš ředitel je krysí upír; Hillenburg, S. –
SpongeBob – Příběhy ze zakletého ananasu
Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2019,
přejí knihovnice

Kultura

MIKULÁŠ 2018
5. 12.
od 17.00 hod.
areál VKKnO (Sokolovská 499)
pro děti soutěže, sladká odměna a čaj zdarma, podepsané balíčky s sebou

těší se na Vás čertíci z VKKnO, pekelní přátelé i ďáblíci z DDM
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Program 5. vánoční trhy – 8. 12. 2018
10.00 hod.

Zahájení – nádvoří pivovaru Kynšperk n. O.

10.10 – 10.30 hod.

Vystoupení pěveckého sboru CUBITUS z Lokte

10.30 - 11.00 hod.

Vystoupení souboru lesních rohů

11.00 - 11.30 hod.

Reprodukovaná hudba - koledy

11.30 - 12.00 hod.

Vystoupení pěveckého sboru CUBITUS z Lokte

12.00 – 12.30 hod.

Vystoupení souboru lesních rohů

12.30 - 13.00 hod.

Reprodukovaná hudba - koledy

13.00 - 13.30 hod.

Vystoupení kapely Mariánskolázeňská pětka

13.30 - 14.00 hod.

Trio Miroslav Püchner, Jan Hoffmann, bubeník

14.00 - 14.30 hod.

Vystoupení kapely Mariánskolázeňská pětka

14.30 - 15.00 hod.

Vystoupení pěveckého sboru PANČELKY – ZUŠ Kynšperk

15.00 - 15.30 hod.

Trio Miroslav Püchner, Jan Hoffmann, bubeník

15.30 - 16.00 hod.

Vystoupení kapely Mariánskolázeňská pětka

16.00 - 16.30 hod.

Reprodukovaná hudba

Od 10 do 13 hod. sál pivovaru - vánoční vyrábění pro děti
Od 13.30 hod. sál pivovaru - dětská diskotéka - hraje DJ Šurda

Prodejci
Mateřídouška – vánoční výrobky

ZUŠ Kynšperk – keramika, perníčky

Paní Prančlová – vánoční perníčky

Paní Stehlíková - dekorace, marmelády

Klub PALIČKA – ozdoby, košíky apod.

Paní Dobošová – háčkované hračky/sál

Paní Brossmannová – bižuterie

SŠŽ Sokolov - cukroví, pečivo, káva, čaj,

Paní Polskojová - ozdobná mýdla

truhlářské výrobky apod.

Pan Chvalovský – cukrovinky, medovina, jmelí,

Paní Zoubková - keramika

Paní Oxana - vánoční výrobky

Paní Sedláčková – domácí sýry apod.

Firma ČOKY - čokoláda, svíčky
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Různé

POZVÁNKA
na IV. ročník memoriálu
Jana „Hansiho“ Žiliny v
PRŠÍ
15.12.2018 od 09:00 hod,
Bílá Labuť

Adventní a vánoční program 2018
Farní sbor ČCE Sokolov, kazatelská stanice v Kynšperku
vás srdečně zve na všechna shromáždění :
Ne

2.12. I.advent

9:00

Bohoslužby a vysluhováním VP

Ne

9.12. II.advent

9:00

Bohoslužby

Ne

16.12. III.advent

9:00

Bohoslužby

Ne

23.12. IV. advent

9:00

Bohoslužby

Po

24.12. Štědrý den

14:00

Dětská vánoční slavnost

23:00

Půlnoční

16:00

Bohoslužby a vysluhováním VP

Út

25.12. Boží hod

Ne

30.12.

Po

31.12. Konec roku

18:00

Silvestrovský večer – sborový dům

Út

1.1.2019 Nový rok

16:00

Bohoslužby a vysluhováním VP

9:00

Bohoslužby

Setkání se konají v evangelickém kostele v Husově ulici (kostel s jednou věží)
kromě silvestrovského večera, který se uskuteční na sborovém domě v Husově ulici.
Přejeme vám všem klidný a požehnaný adventní čas a radostné prožití vánočních svátků.
Kazatel a staršovstvo sboru
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od 26. 11.
do 9. 12.

KRABICE OD BOT 2018

Děti darují
dětem k Vánocům
1

Obstarej si prázdnou krabici od bot.

2

Rozhodni se, pro koho bude určena – pro chlapce nebo pro dívku, a také
v jakém věku. Sbíráme pro děti od 0 do 17 let. Stáří a pohlaví potom
napiš na štítek.

3

Dej do krabice hezké a nerozbité věci, které by i tobě udělaly radost –
pastelky, sešity, hračky, hry, sportovní potřeby, bonbóny, co tě napadne.

4

Až bude krabice plná, hezky ji zabal, nalep štítek a dones na sběrné místo.

5

Tvůj dárek určitě potěší nějaké dítě z chudé rodiny.

6

Pokud nevíš, co do krabice, můžeš ji poslat online na krabiceonline.cz.
Více na krabiceodbot.cz nebo facebook.com/darujikrabiciodbot
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Krabice od bot 2018: Když děti darují dětem
Naplňte s dětmi prázdnou krabici pěknými dárky, které udělají radost dětem z chudších rodin.
Startuje další ročník celostátní předvánoční akce Krabice od bot.

Jak na to?
Akce má dvojí cíl: obdarovat děti z chudších rodin pěkným vánočním dárkem, (možná jediným,
který o Vánocích dostanou) a děti ze zajištěných rodin učit solidaritě. Jak název napovídá, základem
je obyčejná krabice od bot. Tu spolu s dětmi naplňte vhodnými dárky a pěkně zabalte. Zabalenou
krabici s označením pohlaví a věku dítěte (0-17) pak doručte na některé sběrné místo, kterých v celé
republice otevíráme více než 70. Sběrná místa se pak postarají o to, aby se dárky dostaly do správných
dětských rukou.
Sběr dárků letos probíhá od 26. listopadu do 9. prosince v Kynšperku na adrese M.J.Husa 26 (je
to sborový dům ČCE) ve dnech pondělí – pátek od 13:00 do 14:30, v pátek ještě od 18:00 do
20:30; jinak po domluvě na tel. 602 765 141 kdykoli! Všechna sběrná místa včetně kontaktů
najdete od začátku listopadu na www.krabiceodbot.cz/sberna-mista).

Jde to i bez balení krabic?
Součástí akce je také Krabice online: svůj dárek dětem můžete poslat i na dálku přes web
www.krabiceonline.cz. Sami si můžete vybrat hodnotu dárku, který dětem věnujete. Za vybrané
prostředky pořídíme hry, hračky a další dárky, které o Vánocích rozzáří oči dětí v azylových domech
Diakonie.

Kdo za akcí stojí
Akci zaštiťují Diakonie Českobratrské církve evangelické a Českobratrská církev evangelická. Z velké
části ovšem její hladký chod zajišťují stovky dobrovolníků na sběrných místech po celé republice,
kteří si tak zaslouží zvláštní poděkování.
Vloni bylo díky pomoci dětí i jejich rodičů a mnoha dobrovolníků obdarováno na 23 tisíc dětí v
sociálně vyloučených lokalitách, azylových domech, krizových centrech, pěstounských rodinách,
nízkoprahových klubech či jinde. Více informací o projektu, fotografie a zajímavosti najdete na
www.krabiceodbot.cz nebo na Facebooku.
Kontakt pro média: Pavel Hanych, hanych@diakonie.cz, tel. 608 880 579
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VÁNOČNÍ KONCERT
KAPELA LI-VARY

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
23. 12. 2018 od 17 hod
vstupné dobrovolné
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Leden
16.01.2019

Únor
13.02.2019

Březen
13.03.2019

Provozovna: Autoservis Molodovec
Petra Bezruče 591, Luby u Chebu 351 37

19.12. 2018

Přeprava, výkup a prodej vozidel
www.DAVIDUTO.cz

Prosinec

Pronájem prac. plošiny: www.PLOSINA-CHEB.cz

12 METRŮ
POHON BATERIE NEBO 220 v

tel.: 777 821 665

PRONÁJEM PLOŠINY

Různé, inzerce

HARMONOGRAM SVOZU
BIOODPADU

Kultura
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