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Různé

Z města

Vážení spoluobčané,

OHLÉDNUTÍ ZA 10 LETY PARTNERSTVÍ

Kynšperk nad Ohří - 777 let

Senioři v Himmelkronu 2008

Himmelkron 2005 - vánoční posezení

Vaření v Himmelkronu 2009

dovolte mi se ještě jednou vrátit k největší akci
tohoto roku a tou bylo splavnění levého ramene řeky Ohře. V sobotu dne 28. července jsme
společně já a hejtman Karlovarského kraje
PaedDr. Josef Novotný oficiálně otevřeli krásný úsek řeky Ohře, kterým se zvelebila část
našeho města.
Jak již bylo několikrát řečeno, dlouho vedení
města diskutovalo o otázce, zda do této akce
jít nebo ne. Bylo přece jenom nutno vyčlenit
určitou část finančních prostředků z městského rozpočtu, která se dala využít na jiné akce.
Po celkovém dokončení mohu s klidným pocitem říci, že tyto prostředky byly vynaloženy
účelně a hospodárně.

Jelikož byla celá akce ukončena i po finanční
stránce, dovolte mi, abych Vás seznámil s jejím vyúčtováním.
Celkové náklady byly vyčísleny na
3.748.257,-Kč, z toho podíl města činil
637.203,-Kč, zbytek je financován z dotačního titulu.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se
podíleli na realizaci celé akce od projektu až
po realizaci, za to, že přispěli ke zkrášlení této
lokality, jakou levý břeh řeky Ohře je.
Ing. Tomáš Svoboda
starosta

Oznámení o době a místě konání voleb pro „Volby
do Zastupitelstev krajů“ a „Volby do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR“ konané ve dnech 12. a 13. 10. 2012
Starosta města Kynšperk nad Ohří
podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje

Zastupitelé v Himmelkronu 2009

Návštěva Becherovky v K. Varech 2011

1. Volby do Zastupitelstev krajů
a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se
uskuteční ve dnech:
12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb:

Gefrees - návštěva školy 2012

Kynšperk nad Ohří - tenis 2012

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:
Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří,
Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří, určena
pro voliče podle místa trvalého pobytu
v ulicích:

• Hornická
• Nádražní
• Okružní od čp. 447 včetně
• Pionýrská
• Pobřežní
• Pochlovická
• Sokolovská od čp. 248 včetně, směr na Sokolov
• Staré náměstí
• Truhlářská
• U Pivovaru čp. 357 - 364
• Chotíkov
• Liboc
• Dolní Pochlovice
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• ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost: Základní škola Kynšperk nad Ohří, Jana
A.Komenského 540, Kynšperk nad Ohří, pro
voliče podle místa trvalého pobytu v ulicích:
• Dlouhá
• Františka Palackého
• Jana A. Komenského
• Jana Žižky
• Malá Ulička
• Maxima Gorkého
• Mistra Jana Husa
• Na Hrázi
• Na Příkopech
• náměstí 5. května
• náměstí Míru
• Okružní do čp. 446 včetně
• Petra Bezruče
• Pod Domovem
• Slepá
• Sokolovská do čp. 247 včetně, směr na Sokolov
• Strmá
• Svatopluka Čecha
• U Pivovaru čp. 355 - 356
• V. B. Třebízského
• Zámecká
• Zámecký Vrch
• Zámečnická
• ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost: Městské kulturní středisko Kynšperk nad
Ohří, náměstí SNP 389, Kynšperk nad Ohří, pro
voliče podle místa trvalého pobytu v ulicích:
• Antonína Dvořáka
• Bedřicha Smetany
• J. K. Tyla do čp. 444 včetně, směr náměstí SNP
• Jana Nerudy
• Josefa Suka
• Krátká
• náměstí SNP
• Vítězslava Nováka
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• ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost: Střední živnostenská škola Sokolov - budova učiliště Kynšperk nad Ohří, Školní 764, pro
voliče podle místa trvalého pobytu v ulicích:
• Aloise Jiráska
• Boženy Němcové
• Havířská
• Heydukova
• Chebská
• J. K. Tyla od čp. 445 včetně, směr na náměstí SNP
• Jana Jiskry
• Jiřího z Poděbrad
• K. Havlíčka Borovského
• Knoflíkova
• Křižíkova
• Miroslava Tyrše
• Mládeže
• Pod Lesem
• Potoční
• Prokopa Holého
• Příčná
• Školní
• Štěpánská
• Tyršova
• U Pivovaru čp. 353 - 354
• U Tavírny
• Úzká
• Zahradní
• U Finků
• Jiráskova
• Pod Hřbitovem
• ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost:
Ubytovna vězeňské služby Kynšperk nad Ohří,
část Zlatá 52 pro voliče podle místa svého trvalého pobytu v částech obce:
• Zlatá
• Štědrá
• Kamenný Dvůr
• Dvorečky
Ing. Tomáš Svoboda
starosta města v.r.

Informace o nové možnosti voličů žádat o vydání
voličského průkazu pro volby do zastupitelstev
krajů
Dne 26. června 2012 nabyl účinnosti zákon
č. 222/2012 Sb., který m.j. novelizuje zákon
č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů.
Volič, který ve dnech voleb (pátek
12. a sobota 13. října 2012) nebude moci
volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat
obecní úřad o vydání voličského průkazu.
Žádost o vydání voličského průkazu může
podat ode dne vyhlášení voleb (29. června
2012)
• osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. do 16.00 hod. středy 10. října 2012), o osobně učiněné žádosti
se sepíše úřední záznam
• podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede
dnem voleb (tj. do 16.00 hod. pátku 5. října
2012) obecnímu úřadu; toto podání musí být
v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče nebo v elektronické podobě

podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
Obecní úřad voličský průkaz předá voliči osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Ve dnech voleb (12. a 13. října 2012) voličský průkaz opravňuje voliče k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve volebním okrsku,
který spadá do územního obvodu kraje, kde
jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Volič právo hlasovat na voličský průkaz může uplatnit v kterémkoliv okrsku, ale pouze na území kraje, v jehož
územním obvodu má trvalý pobyt.
E. Knížová
Správní a sociální odbor

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás upozornit na změnu		
provozní doby POKLADNY Městského úřadu
Kynšperk nad Ohří. 			
Od října 2012 bude pro občany z provozních
důvodů otevřena ve dnech pondělí až čtvrtek.
V pátek bude uzavřena.			

Provozní doba pokladny od října 2012:
Pondělí 7:30 - 12:00 12:30 - 16:45
Úterý
7:00 - 11:00 12:00 - 14:45
Středa 7:30 - 12:00 12:30 - 16:45
Čtvrtek 7:00 - 11:00 12:00 - 14:45
Pátek		
ZAVŘENO

Děkujeme za pochopení.
						
						
						

Ing. Petr Kučera
tajemník
Městský úřad Kynšperk nad Ohří
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Splatnost místních poplatků
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás upozornit na blížící se
splatnost druhé části místních poplatků
za komunální odpad.
Sazba poplatku je 500,- Kč na osobu a kalendářní rok.
Splatnost poplatku:
prvních 250,- Kč do 31. března každého roku
druhých 250,- Kč do 30. září každého roku
poplatek lze zaplatit i najednou a to do
31. března každého roku.

Tento poplatek máte opět možnost uhradit v městské pokladně nebo převodem
na účet číslo: 19-4587390287/0100, variabilní symbol: 31530, specifický symbol: rodné číslo poplatníka. Pokud budete zasílat platbu za více osob, zašlete, avízo na e-mail:
platby@kynsperk.cz, ve kterém je zapotřebí uvést
jména osob, datum narození a výši poplatku.
Dále upozorňujeme, že Městský úřad Kynšperk nad Ohří, jako správce daně, přistoupil
k vymáhání nedoplatků daňovými exekucemi (dle § 178 zákona 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů).
finanční odbor
MěÚ Kynšperk nad Ohří

Sazby a splatnost místních poplatků
Poplatky za psy
Tomuto poplatku podléhají psi starší třech
měsíců.
• Sazby poplatku za psa:
a) za prvního psa		
1000,- Kč
b) za každého dalšího psa 1500,- Kč
c) za psa, jehož držitel je poživatel invalidního,
starobního nebo vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů
anebo poživatel sirotčího důchodu
			
200,- Kč
d) za každého dalšího psa, jehož držitelem je
osoba uvedená pod písm. c) 300,- Kč
e) za psa, jehož držitel jej chová v rodinném
domě		
500,- Kč
Splatnost poplatku:
• nečiní-li více než 500,- Kč - v jedné splátce,
do 31. května každého roku
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• činí-li více než 500,- Kč - ve dvou stejných
splátkách do 31. května a 31. srpna každého roku
• poplatek lze zaplatit i najednou a to do
31. května každého roku
Poplatek lze uhradit v pokladně Městského úřadu Kynšperk nad Ohří nebo převodním
příkazem na účet Komerční banky, a.s., číslo účtu: 19-4587390287/0100, variabilní symbol: 31591, specifický symbol: rodné číslo poplatníka.

Poplatky za komunální odpad
Sazba poplatku je 500,- Kč na osobu a kalendářní rok a tvoří jej:
a) částka 250,- Kč za osobu a kalendářní rok a
b) částka 250,- Kč za osobu, stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu

Splatnost poplatku:
• prvních 250,- Kč do 31. března každého
roku
• druhých 250,- Kč do 30. září každého roku
• poplatek lze zaplatit i najednou a to do
31. března každého roku

Tento poplatek máte opět možnost uhradit
v městské pokladně nebo převodem na účet
číslo: 19-4587390287/0100, variabilní symbol: 31530, specifický symbol: rodné číslo poplatníka. Pokud budete zasílat platbu za více
osob, zašlete, avízo na e-mail: platby@kynsperk.cz, ve kterém je zapotřebí uvést jména
osob, datum narození a výši poplatku.
finanční odbor
MěÚ Kynšperk nad Ohří

Střípky z majetkového odboru
Dne 1. 10. 2012 nastupuje zhotovitel VHS
Teplice, který byl vybrán radou města ve výběrovém řízení k provedení veřejné zakázky,
na akci rekonstrukce asfaltových povrchů vybraných ulic ve městě. K zajištění této akce
jsme nechali osadit na některých místech nové
silniční obrubníky. Současně dojde k využití
vyfrézované asfaltové směsi, která bude položena na místní komunikaci v lokalitě u Ústavu
sociální péče v Dolních Pochlovicích a na části
ulice Sokolovská. Také v těchto místech bylo
nutné osadit částečně obrubníky na doporučení
dopravního inspektorátu Policie ČR. Pokládku
této frézované směsi se nám podařilo zajistit
za velice příznivých finančních podmínek.
Závěrečné vyúčtování prací na chodníku a odstavných stáních v části Starého náměstí vyšlo
městskou pokladnu na téměř 450 tisíc Kč. Provedené úpravy však určitě za to stojí. Ještě jsme
požádali zhotovitele o provedení zemních úprav
a odvedení dešťových vod přitékajících z prostoru od ulice U Tavírny tak, aby nepřetékaly přes
tento nový chodník. Do zimních měsíců bude
na část odstavných stání navezena drcená asfaltová směs a povrch tak bude zpevněn.
Postupně jsou dokončovány práce na poklád-

ce nových kabelů veřejného osvětlení v části
ulice Jana Nerudy a náměstí SNP. Jelikož se
údajně chystá vyhlášení dotačního programu na úsporu energie pro obce, kde by bylo
možné získat pro rok 2013 finanční prostředky
na nové sloupy a svítidla, bylo rozhodnuto, že
výměnu sloupů pro letošní rok neprovedeme
a počkáme na tento dotační titul. Potud tedy
upřesňuji informaci z minulého čísla KZ. Celkové náklady akce výměny kabeláže se pohybují kolem 180 tisíc Kč.
Průběžně probíhají restaurátorské práce
na hlavním oltáři v kostele Nanebevzetí Panny
Marie. V polovině září proběhl kontrolní den
za přítomnosti pracovnice Národního památkového ústavu. Bylo konstatováno, že práce
jsou prováděny v dobré kvalitě a v rámci stanoveného harmonogramu.
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru
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Nález historického dokumentu v hlavě sochy
V hlavě jedné ze soch světců v nadživotní
velikosti ze zdejšího katolického kostela nalezli restaurátoři ukrytou obálku s písemností. Po otevření, za přítomnosti starosty města
a zástupců církve a Národního památkového
ústavu, byl nalezen dopis z roku 1913, který
byl napsán u příležitosti renovace oltářů a části vnitřku kostela. Dopis je psán německy a je
přílohou tohoto článku.
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Český překlad vám rovněž poskytujeme. Vedení radnice v současné době připravuje podobný dokument pro další generace, který bude rovněž s nalezeným dopisem uložen
do schránky v hlavě sochy.
Josef Špaček
vedoucí majetkového odboru
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Kácení dřevin rostoucích mimo les
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - § 8, 9
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR
č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona - § 8
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo
les není třeba pro kácení stromů s obvodem
kmene do 80 cm měřeném ve výšce 130 cm
nad zemí nebo souvislé keřové porosty do
40 m2 (platí i pro ovocné stromy). Má-li dřevina
výšku kmene nižší než 130 cm, měří se obvod
dřeviny pod místem větvení, kde kmen dosahuje nejmenšího obvodu.

Povolení není třeba v případě kácení při
zřejmém a bezprostředním ohrožení života či
zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.
Toto kácení se oznamuje do 15 dnů od provedení kácení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Sokolov).
Kácení dřevin rostoucích mimo les se
zpravidla provádí v období vegetačního
klidu, tj. od 1. 10. do 31. 3.

- nebytový prostor v přízemí objektu č.p.
222 v ulici Mistra Jana Husa, Kynšperk nad
Ohří o výměře 12,00 m2 za těchto podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let s možností
dalšího prodloužení
- 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
- pronájem 1/2 vývěsní skříňky číslo 4 o velikosti 45 x 35 cm ve Školní ulici (u obchodního
střediska) na parcele č. 49/5 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří za těchto podmínek:
- doba nájmu na dobu neurčitou
- nájemné ve výši 500 Kč/rok
Bc. Radomíra Kiclová
referent majetkového odboru

Tiskopis žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je vám k dispozici na MěÚ
Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor, 2. patro,
č. dveří 25, popř. na webových stránkách města http://www.kynsperk.cz/radnice/formulare.
Ing. Slámová Markéta
Majetkový odbor

Nabídka bytů v majetku města do nájmu:
- malometrážní byt č. 1 o velikosti 2+kk, o výměře 43,37 m2 v ul. J.K.Tyla č.p. 882, Kynšperk nad Ohří. Výše nájemného je stanovena
na 66,24 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou.
- malometrážní byt č. 3 o velikosti 2+kk,
o výměře 42,25 m2 v ul. J.K.Tyla č.p. 882,
Kynšperk nad Ohří. Výše nájemného je stanovena na 66,24 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou.

Nabídka nebytových prostorů
v majetku města do nájmu:
- nebytový prostor v přízemí objektu č.p.
386 v Chebské ulici, Kynšperk nad Ohří o výměře 211,40 m2 :
- pronájem na dobu určitou 5 let s možností
dalšího prodloužení
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- 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
- nebytový prostor v přízemí objektu č.p.
19 v Gorkého ulici, Kynšperk nad Ohří o výměře 62,38 m2 za těchto podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let s možností
dalšího prodloužení
- 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
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Město Kynšperk nad Ohří oznamuje záměr prodeje
tří částí pozemku p.č. 1218/1 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří. Jedná se o pozemek 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.

Předvolební guláš
V sobotu 6. října od 14.00 hodin si Vás dovoluje MO ČSSD Kynšperk nad Ohří pozvat na
předvolební setkání s kandidáty do Krajského zastupitelstva v čele s hejtmanem
Karlovarského kraje PaedDr. Josefem Novotným, které se uskuteční na zahrádce
v restauraci Kašna.
Vážení občané, přijďte posedět a popovídat si s těmi, kteří Vás budou zastupovat v krajském
zastupitelstvu a zeptat se jich na věci, které Vás zajímají.
Občerstvení je zajištěno zdarma a k dobré náladě Vám zahraje kapela pana Bubenčíka.
							
							
Srdečně Vás zve
						
MO ČSSD Kynšperk nad Ohří

Ohlašovací povinnost - ohňostroje
HZS Karlovarského kraje jako věcně a místně
příslušný orgán na úseku požární ochrany upozorňuje na skutečnost vyplývají z ustanovení
§ 36d odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
ve znění pozdějších předpisů, kde je stanovena ohlašovací povinnost pro osoby provádějící
ohňostroje, a to formou ohlášení, nejpozději
předposlední pracovní den před jeho provedením, místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. Dle zkušeností HZS
Karlovarského kraje k plnění této povinnosti
nedochází.
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Ohlašovací povinnost u akcí konaných na
území Karlovarského kraje je možné splnit:
1. zasláním oznámení na adresu:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Krajské operační a informační středisko
Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary
2. případně oznámením na telefonní číslo:
950 370 111
3. případně elektronicky na e-mail:
opis@kvk.izscr.cz
Zdroj: www.zachranny-kruh.cz
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Projekt „10 let spolupráce
Kynšperk nad Ohří – Himmelkron“
Financování projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013, Dispoziční fond
Cílem projektu bylo navázat na partnerské
vztahy obou obcí, které se rozvíjely již od roku
1993 a postupně byly završeny podepsáním
Partnerské dohody 29. září 2001. Vývoj těchto
vztahů je konkrétním příkladem vzájemného
sbližování a poznávání lidí příhraničních obcí
dvou sousedních zemí.
V průběhu roku a půl šlo o vzájemnou výměnu
zkušeností realizovanou v podobě dalších kontaktů mezi radnicemi, sportovními spolky, kulturními setkáními obyvatel, vystoupeními mažoretek základní školy a Městské hudby Kynšperk
nad Ohří, setkáními hasičských sborů a soukromých zemědělců. Partnerství mezi oběma obcemi již přerostlo v opravdové přátelství a mnoho
občanů se každoročně těší na setkání se svými
novými známými. Cílem je poznat nejen kulturní
památky obcí a jejich nejbližšího okolí, ale pochopit i způsob života a tradice obyvatel obou obcí.
Vzhledem k počtu uskutečněných akcí a setkání obyvatel obou partnerských obcí během
10 let partnerství můžeme říci, že podepsaná
listina o vzájemné spolupráci nezůstala jen
papírem, ale odstartovala přesně to, co bylo
cílem na samém začátku: stavět mosty mezi
východem a západem, oživovat porozumění
mezi národy a získat zkušenosti v ekonomické, sociální a kulturní sféře.
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Přehled akcí, které se uskutečnily v rámci projektu:
Den hasičů – setkání hasičů - 4. 6. 2011,
19. 5. 2012
Slavnost hasičů v Gössenreuthu (součást
Himmelkronu) – převzetí nového zásahového
hasičského vozu, výměna zkušeností při zásahu hasičů, prohlídky vozů obou hasičských
sborů s podrobným výkladem.
Setkání hasičů a zástupců města v Kynšperku
nad Ohří, práce hasičů s mládeží, ukázka přípravy mladých hasičů na soutěž Požární sport, závody mladých hasičů, prohlídka hasičské zbrojnice a hasičské techniky, ukázka zásahu hasičů.
Strassenfest v Himmelkronu - 29. 5. 2011
Setkání představitelů Kynšperka nad Ohří
s Himmelkronskými na Strassenfestu – Uličních slavnostech. Část kulturního vystoupení
a oživení průvodu zajistily mažoretky základní
školy pod vedením Mgr. J. Danešové, M. Holé
a Městská dechová hudba pod taktovkou dirigenta J. Zmrzlého.

Slavnost v Lipové aleji - 17. 7. 2011
Účast na zahradní slavnosti Baille Maille v Lipové aleji s bohatým kulturním programem
a hrou podobné kroketu, zapojení kynšperských občanů nabídkou českých produktů
v rámci řemeslného a zahradnického jarmarku,
stánek s aktuálními informacemi a brožurami
o partnerských obcích.
Setkání seniorů - 12. 11. 2011
Setkání seniorů v Kynšperku nad Ohří, exkurze do likérky Becherovka v Karlových Varech,
společně prožité kulturní odpoledne s hudbou,
zpěvem, tancem a soutěží „Co víš o partnerské obci“. Při společném občerstvení si všichni
připomněli, jak dlouho se již setkávají a že se
vždy těší na své kynšperské přátele. V soutěži ukázali, že toho o své partnerské obci vědí
skutečně hodně.

Slavnostní setkání v Kynšperku nad Ohří oslava 10 let partnerství - 17. a 18. 9. 2011
Setkání zastupitelů a občanů, slavnostní projevy k desetiletému výročí partnerství obou
obcí, předání kroniky a dalších upomínkových
předmětů a darů, průvod městem za doprovodu mažoretek a Městské dechové hudby,
zasazení lípy – stromu partnerství, kulturní
program v areálu sportoviště a v síni městského kulturního střediska, večer se zpěvem,
tancem a hudbou.
Druhý den bylo na programu poznávání nejbližšího okolí - zámek Kynžvart, Mariánské
Lázně a pivovar Chodová Planá.

Slavnostní setkání v Himmelkronu - oslava
10 let partnerství - 22. a 23. 10. 2012
Setkání zastupitelů a občanů, prohlídka Himmelkronu a průmyslové zóny, kulturní večer
s představiteli obou obcí a zástupci Euregia
Egrensis – Dr. B. Seelbinder a P. Söllnerem.
Po projevech, které přiblížily akce a setkání
během 10 let spolupráce a přátelství obou
obcí, následovaly hudba, zpěv a tanec. Druhý
den proběhla návštěva Bayreuthu, prohlídka
zámku markraběnky Wilhelmine.
Při společném obědě se znovu vzpomínalo
na počátky spolupráce obou obcí.
Den zemědělců - 8. 10. 2011
Návštěva a prohlídka hospodářství soukromého zemědělce p. E. Ifkoviche na Kamenném
Dvoře, který obhospodařuje kolem 800 ha
půdy a chová kolem 760 ks hovězího dobytka
pro maso. Pěstuje pšenici, ječmen a řepku.
Pro svoji činnost využil dotace z evropských
fondů, patří mezi úspěšné zemědělce sokolovského regionu. Navštívili jsme i hrad Seeberg.
Ve stodole předhradí jsme viděli hospodářské
nářadí z minulých století. U společného oběda
se probraly všechny problémy zemědělců.
Den sportu - 15. 9. 2012
Sportovci obou obcí sehráli přátelská utkání v tenise a stolním tenise v Kynšperku nad
Ohří. Utkání se uskutečnila na tenisových kurtech a ve sportovní hale TJ Slavoj Kynšperk.
Byly odehrány dvouhry a čtyřhry. Poprvé změřili své síly stolní tenisté se sportovci z Lanzendorfu, součásti Himmelkronu.
A jak přátelská utkání dopadla? V tenise 8:6,
ve stolním tenise 7:3 a 9:1 pro místní družstva.
Celý den provázely nejen sportovní duch, výborná přátelská atmosféra, ale i velmi chutné
pohoštění.
Mgr. Štěpánka Neubergová
místostarostka
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Hasiči

Různé

Usnesení Rady a Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
Usnesení z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří, které se uskutečnilo 29. 8. a 12. 9. 2012
si můžete přečíst na internetových stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na:
městský úřad - rada města - usnesení

Společně
za Karlovarský kraj

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří, které se uskutečnilo 19. 9. 2012
si můžete přečíst na internetových stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na:
městský úřad - zastupitelstvo města - usnesení

SDH Kynšperk nad Ohří
Výjezdová jednotka dobrovolných hasičů
SDH Kynšperk nad Ohří zasahovala v období
od 20. 7. do 12. 8. celkem u 7 událostí, z toho
6 bylo požárů.
• 20. 7. – Požár bytu v ul. U Pivovaru – Oznamovatel nahlásil, že vidí kouř vycházející
z okna bytu. Po příjezdu jednotky bylo zjištěno, že se jedná o připálené potraviny na plotně. Požár byl beze škody.

• 6. 8. – Požár lesního porostu – Ve večerních hodinách vyjela jednotka k hašení požáru
větví stromu, které zasahovaly do drátů vysokého napětí. Požár se nacházel v místech
u staré pískovny po cyklostezce. Vlivem hoření docházelo ke zkratům mezi fázemi vedení
a město Kynšperk bylo bez elektrického proudu. Naše jednotka zde zasahovala ve spolupráci s jednotkou ze stanice Sokolov.

• 2. 8. – Požár odpadu v ul. U Pivovaru –
V ranních hodinách vyjeli hasiči k likvidaci požáru odpadu, který se nacházel v nedalekém
lesíku za panelovými domy na sídlišti. Požár
skončil také beze škody.

• 7. 8. – Požár lesního porostu – Jednotka
vyjela k likvidaci požáru balíků slámy na poli.
Na místo byla vyslána i jednotka ze stanice
Sokolov. Po příjezdu hasičů k místu události
bylo zjištěno, že se naštěstí jedná pouze o jeden balík slámy.

• 4. 8. – Technická pomoc, otevření bytu –
Na žádost Policie ČR vyjela jednotka na otevření bytu. Hasiči byli odvoláni z události ještě než na místo dorazili. Byt byl otevřen rodinným příslušníkem.

• 12. 8. – Požár lesního porostu – K požáru
jehličí, hrabanky a borovic došlo v blízkosti
obce Habartov. Byly vyslány jednotky Kynšperk, Sokolov a Habartov. Jednotky likvidovaly požár o rozloze cca 40 x 50 m.

14

JUDr. Martin Havel

PaedDr. Josef Novotný

Ing. Petr Navrátil

Volby do krajského zastupitelstva Karlovarského kraje
12. - 13. října 2012
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Různé

Usnesení

Vážení a milí občané Kynšperka nad Ohří,

je to už téměř 20 let, co vám poskytuji služby
v oblasti peněžního trhu. Za tu dobu se toho
hodně změnilo a mění se téměř každý den.
Kde je doba prvního stavebního spoření, které
jsme spolu uzavřeli, první úvěr na koupi rodinného domu je už splacen.
Služby, které vám poskytuji, se značně rozšířily
a informací je opravdu hodně. Každý den jsme
jimi zahrnuti a s některými ani nevíme co dál.

Důchodová reforma, bankovní a nebankovní
půjčky, pojištění osob a majetku, akcie, spoření, připojištění, hypotéky, splátky, úroky,
exekuce – to vše slyšíme z televize, rozhlasu
nebo čteme na letácích. Každý z nás má však
jinou potřebu, jiné přání, řeší jinou situaci.
Vydejme se tedy spolu do světa těchto informací, naučme se jim rozumět a pracovat
s nimi tak, aby nám přinesly užitek v době,
kdy je potřebujeme. Trh s penězi je opravdu
zajímavý a protože nás peníze provázejí celý
život, udělejme z nich partnery, které respektujeme, vážíme si jejich hodnoty a nakládáme
s nimi tak, aby nás zbavovaly starostí a přinášely radost. S penězi se dá dělat mnoho dobrého a tak jim dejme prostor a čas, aby pracovaly pro nás a vrátily nám vše, co jsme pro
jejich získání udělali.

Významné jubileum
Nejenom současností a budoucností bychom
měli žít, ale umět se i ohlédnout za minulostí –
obzvláště, když se jedná o naše spoluobčany
a zejména naše blízké. Dne 20. srpna 2012
oslavila neuvěřitelné 80. narozeniny paní Marta Borecká z Kynšperku. Její syn Ladislav pro
ni uspořádal decentní oslavu ve své restauraci
U Kašny, kam se sjeli příbuzní a známí z daleka i z blízkého okolí.

Paní Marta i její manžel Jan (letos 88 let !) sršeli ohromnou vitalitou i humorem a šířili kolem sebe atmosféru dobré nálady a pohody,
která se přenesla na všechny zúčastněné.
Myslím si, že všem okolo manželé Borečtí poskytli ukázku, jak se vypořádat se seniorským
věkem. Přejme jim i do budoucnosti šťastná
a kulatá jubilea!
Č. M.

Těším se na další setkání s vámi i v příštích
Zpravodajích.
Ulrike Trepáková

Kdo hledá krásu, najde ji v květinách…
Eva a Vlastimír Kazilovský uzavřeli sňatek
13.10.1962
Před lety jste si ruce podali,
společné ANO si řekli.
Životem spolu jste se vydali.
A i když starostí byl nával,
nikdy jste své ANO zpět nevzali.
Vzájemně jste se podporovali a milovali.

Taková byla skutečnost, kterou zažila část
členů SPCCH při návštěvě p. Vlaďky Kazilovské v jejím království rozkvetlých fuchsií.
Za obdiv k náročnému koníčku i za nezapomenutelný zážitek děkujeme.
Členové SPCCH Kynšperk

K Vašemu výročí přejeme hodně štěstí, lásky, zdraví a do dalších společných let
vše nejlepší přeje rodina Kazilovských
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Různé

Různé

Blahopřejeme
Ať splní se vše co vás napadá,
ať okolo vládne dobrá nálada,
ať štěstí a zdraví vás provází
a v životě nic neschází.

Setkání seniorů v rodině
V měsíci říjnu 2012 oslaví své narozeniny členové naší ZO SPCCH
Petráš Michal
Čulák Michal
Rochová Hana
Hrubošová Helena
Gregor Josef
Homolková Marie
Vše nejlepší a hlavně stálé zdraví
přeje výbor ZO SPCCH

Senioři v pokročilejším věku se mohou doma
cítit osaměle. Naproti tomu lidem, žijícím
v domovech pro seniory, může někdy chybět rodinná atmosféra domova. Podařilo se
nám propojit oba pohledy v užitečnou věc.
Na počátku byla spolupráce s bývalým kolegou. Oslovil mě pan Martin Kutlák z Kynšperka s tím, že jeho třiasedmdesátileté mamince,
s níž žije v domácnosti, přes veškerou péči
chybí společnost jejích vrstevníků, lidé, se kterými by si mohla popovídat. Požádal mě, zda
by se s našimi klienty v Domově pro seniory
mohla seznámit a občas s nimi trávit čas jak
u nás v domově, tak u něj v rodině.
Poprvé jsme se s jeho maminkou setkali při
opékání špekáčků v zahradě rodinného domu
Kutlákových. Čekalo nás velmi milé přijetí pod
pergolou s občerstvením. Byl to nevšední zážitek pro naše klienty i pro naše hostitele. Senioři si popovídali u červeného vína, piva, kávy
a limonády, opečené špekáčky rychle zmizely
ze stolu. Přátelské posezení vyvrcholilo společným zpěvem písniček při doprovodu kytary,
kterou obstaral jeden z našich aktivizačních
pracovníků. Při rozloučení jsme paní Marii
Kutlákovou pozvali k nám do domova a ona
návštěvu se svým synem přislíbila.

Chtěla bych touto cestou poděkovat rodině
Kutlákových za přípravu akce a vřelé přijetí,
i oběma svým kolegům, kteří při této návštěvě
pomáhali.
Začleňování klientů našeho domova do přirozeného prostředí je jednou z priorit našeho
zařízení, a jsme proto potěšeni, když se to daří
ve spolupráci s lidmi z našeho okolí. Bylo by
pěkné, kdyby taková spolupráce byla častější.
Pokud máte doma babičku či dědečka, kteří
by uvítali komunikaci se svými vrstevníky, obraťte se na náš Domov pro seniory v Kynšperku.
Můžeme pak ve vzájemné spolupráci připravit
podobné setkání, jako bylo to u paní Kutlákové.
Potěšíte tím i seniory, kteří žijí v našem domově.
Jana Filipová,
pracovnice aktivizace,
DPS v Kynšperku nad Ohří
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Skauti

Skauti

Skautský tábor Krásno 2012

V tomto roce tábořilo naše středisko v Krásně
a to na naší vlastní louce, které říkáme „Ďuriho
louka“. Je to místo opravdu krásné. V blízkosti je rybník, a tak nemáme v parných dnech
problém s tím, že by naše děti trpěly úpalem,
či úžehem. Tábor se konal v druhé polovině
července. Počasí na nás bylo i letos milosrdné. I když první polovinu tábora bylo chladněji,
v té druhé polovině jsme si to náležitě vynahradili.

Takový skautský tábor to není jen tak. Představte si, že se na 14 dní ocitnete v přírodě
a to bez všech vymožeností dnešní moderní
lidské civilizace. Bez tekoucí vody, bez elektřiny a dokonce i bez internetu! Všichni táborníci, malí i velcí, dokázali nejenom sobě, ale
i svým rodičům, prarodičům a kamarádům,

„Dva tisíce pokladů“

že jsou schopni nepřízně bivakování přežít!
Doufáme, že zážitky prožité na letošním táboře
táborníky posílí a v budoucnu budou s láskou
vzpomínat na své smysluplně prožité prázdniny v roce 2012.

Chceme z tohoto místa také poděkovat všem,
kteří se na přípravě, chodu i úklidu tábora podíleli. Především jsou to vedoucí našeho střediska,
dále pak rodiče, kteří nám pomohli tábor částečně vybudovat a pak jej i uklidit zpět do klubovny.
Také chceme poděkovat paní magistře Moravčíkové, která i letos zdarma vybavila naši táborovou lékárnu. Hodně nám letos pomohl i pan
Švagera se svou autodopravou, který nám, rovněž zdarma, odvezl táborový materiál do Krásna
i zpět. Všem mnohokrát děkujeme!!!
A těšíme se na další společné zážitky.
Sm
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Spolu se začátkem školního roku se pojí
i začátek skautského roku, který je pro naše
středisko typický tím, že připravujeme pro děti
odpoledne plné her, aby byl začátek školního
roku trochu zpestřený a zároveň abychom
představili naši činnost, neboť uvítáme, když
někdo bude chtít přijít mezi nás. Ani letos tomu
nebylo jinak. Druhou sobotu v září jsme se sešli
u Penny se všemi dětmi, které měly chuť zažít
trochu dobrodružné odpoledne, které se neslo
celou dobu v duchu hledačů pokladů. Děti si
zkusily roli lovců perel, kteří mají pro hledání
jen omezené množství kyslíku, ve dvojicích si
vyzkoušely navigovat se neznámým terénem
do cíle, přičemž jeden z dvojice neviděl, a také
ve dvojici překonávaly „bažinatý“ terén pouze
po provizorní lávce. Nakonec ještě každý dostal kousek mapy a teprve, když je všechny
děti daly dohromady, mohly poskládat celou
mapu, která je skutečně dovedla k pokladu,
který se skrýval u naší klubovny.

Akce „Dva tisíce pokladů“ upozorňuje na to, že
v celé republice funguje více než 2000 skautských oddílů, do kterých chodí přes 30 000
dětí. Pro řadu dětí může být skautský oddíl
tím největším objeveným pokladem. Přestože
skauting prošel v posledních letech významnou modernizací, ponechává si stále své poslání: vychovávat děti a mladé lidi k hodnotám,
které nás přesahují – například nelhat sobě

ani ostatním, pomáhat lidem kolem sebe a být
aktivní. „Od minulého roku dětí ve skautských
oddílech přibylo - díky tomu, že zde nacházejí
kamarádství, přitažlivý program a prostředí fair
play. Pevná přátelství navázaná právě v oddílech často přetrvávají celý život,“ vysvětluje
Josef Výprachtický, starosta Junáka.
Všechny děti od první do páté třídy, které si
sice neužily dobrodružné odpoledne „Dva
tisíce pokladů, ale měly by zájem přijít mezi
nás, rádi přivítáme. Kluci i holky mají schůzku
ve středu od 17 h. Kontakt na vedoucí najdete
na našich stránkách www.kynsperk.skauting.
cz, v naší galerii si můžete prohlédnout fotky
z našich akcí, mimo jiné i z akce „Dva tisíce
pokladů.“
Zároveň bychom již nyní chtěli pozvat všechny děti od 6 do 12 let, včetně rodičů na naši
tradiční akci, STRAŠENÍ, které se bude konat
3. 11. 2012 v parku za hřbitovem od 17.30 hod.
Iva Naušová - Chechty
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Říjnová noční obloha nad Kynšperkem

Léto je za námi a spolu s ním i letní noční
obloha. Ale nezoufejme, i v říjnu nalezneme
na obloze řadu zajímavých souhvězdí a objektů. Noci sice již nejsou tak teplé jako tomu
bylo v létě, výhodou pro naše pozorování je ale
fakt, že jsou mnohem delší a stále se prodlužují. Vždyť 1. října Slunce vychází v 7h 00m
SELČ a zapadá v 18h 38m, 31. října vychází
v 6h 47m SEČ a zapadá už v 16h 39m. Během
října se tedy den zkrátí téměř o 2 hodiny. Pozor - v neděli 28. října končí letní čas - SELČ.
/ ze 3.hod na 2.hod /
Protože máme podzim, naším základním orientačním bodem bude tzv. Pegasův čtverec.
V danou dobu nalezneme tento čtverec vysoko přímo nad jižním obzorem . Podle názvu
je zřejmé, že jej tvoří čtveřice jasných hvězd
patřících do souhvězdí Pegase (Peg). Pegas
byl létající kůň, kterého jistě známe ze staré
řecké báje o Andromedě a Perseovi. S nimi
a s dalšími postavami této báje se také na podzimní obloze setkáme. Zmíněnou čtveřici tvoří
hvězdy Markab, Scheat, Algenib a Alpheratz.
Zajímavým objektem v Pegasovi je také kulová hvězdokupa M15, kterou naleznete severozápadně od hvězdy Enif v Pegasu. Hvězdokupa
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obsahuje několik stovek tisíc hvězd a je vhodným
objektem už pro triedr. K Pegasovi je „připojeno“
souhvězdí Andromedy (And), pomocí hvězdy
Alpheraz. Andromeda byla podle pověsti princezna, která měla být obětována Krakenovi, ale byla
zachráněna Perseem. Její matka Kasiopea, jejíž
pýcha vše způsobila, i otec Kefeus jsou na obloze
také vyobrazeni. V Andromedě nalezneme jeden
z nejkrásnějších objektů celé oblohy. Je jím slavná „Mlhovina v Andromedě“, neboli spirální galaxie M31. Můžeme ji spatřit i pouhým okem, při
bezměsíčné noci na tmavé obloze. Krásná je při
pozorování triedrem nebo malým dalekohledem.
Je obrovská, na obloze zaujímá ve skutečnosti
plochu odpovídající deseti měsíčním úplňkům. Při
použití většího dalekohledu je možné pozorovat
i její malé satelitní galaxie. Velká galaxie v Andromedě obsahuje 300 miliard hvězd a je vzdálena
2,2 miliónu světelných let. Je to nejvzdálenější objekt ve vesmíru, který můžeme pozorovat pouhým
okem. Podobně by vypadala při pohledu z velké
vzdálenosti naše Mléčná dráha.
Pokračujeme-li dále na jihovýchod, dostaneme se
k souhvězdí, které je v češtině pojmenované Velryba (Cet). Je to poněkud nešťastné pojmenování, protože toto souhvězdí má představovat onu
bájnou mořskou obludu, kterou porazil Perseus.
Podzimní obloha nám také přinese dva významné meteorické roje - Orionidy a Leonidy.
Jejich maximum sice nastává převážně v denních hodinách, ale na druhou stranu je v té
době Měsíc v první čtvrti, a tak několik hodin
po maximu, může být příznivých k zachycení
alespoň několika padajících hvězd.
Orionidy mají své maximum 21. října dopoledne. Tento meteorický roj je spojen se
známou Halleyovou kometou. Dráha komety
náležící Orionidám však neprotíná zemskou
dráhu, a tak není maximum tohoto roje tak ostré. (Světelný rok je dlouhý cca 9,46 bilionu
km.)

Říjnové úkazy:
5.10. - Měsíc v konjukci s Jupiterem /21:00/,
12. 10. - Měsíc v konjukci s Venuší /pozorovatelné 12. a 13.10. ráno na JV/, 15. 10. - Měsíc
v novu, 18. 10. - Měsíc v konjukci s Marsem
(pozorovatelné večer nízko nad JZ obzorem),
21. 10. - maximum meteorického roje Orionid,

23. 10. v 1 hod - Slunce vstupuje do znamení
Štíra, 29. 10. ve 21 hod - Měsíc v úplňku
13. 11. - úplné zatmění Slunce viditelné
v Austrálii a na Novém Zélandě.

Všem Štírům přeji krásné narozeniny
Benda Pavel

Římskokatolická farnost Chlum Svaté Maří – Kynšperk nad Ohří
děkuje
Městskému kulturnímu středisku v Kynšperku nad Ohří za nezištnou pomoc s propagací benefičního varhanního koncertu výlepem
plakátů a za zapůjčení pokladny.
Není radostné, že přes všechnu snahu našlo cestu za dobrou
hudbou z celého města pouze asi dvacet lidí.

m

masáže
klasické masáže
rekondiční masáže

sportovní masáže
relaxační masáže

možnost masáže u vás doma
Kontakt : Petr Šimůnek
tel.: 776 55 99 57

m

Kon

email: cykloprojekt@email.cz
nebo přímo zde v prodejně
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Jak jsem šla za kulturou
Jsem strašně nekulturní člověk. A to jako
fakt. Když jdu jednou za rok do kina, tak jsem
na sebe opravdu hrdá. A pokaždé si slíbím, že
od teď začnu chodit pravidelně. Jenže: jednou
není hlídání, jednou nemá čas manžel a kamarádce se nechce. Jindy nemá čas kamarádka
a manželovi se nechce. Takže tímto je jasné, že
jsem vlastně nekulturní kvůli svému manželovi
a kamarádce. Přece nebudu chodit sama, že?
Ale naštěstí nemám jen jednu kamarádku (manžela mám tedy jen jednoho) a jedna z nich mě
jednou na takovou kulturu vytáhla.
Půjdeme na výstavu! Jo, výstava jupí, na výstavě jsem nikdy nebyla. Tedy byla, to jako jo, zase
takový barbar nejsem. Ale na výstavě obrazů
jsem opravdu nikdy nebyla. Jestli se tedy nepočítá výstava obrázků ve školce našich dětí, protože to je opravdu také velká kultura!
Neskutečně moc jsem se těšila a všude jsem
dělala důležitou, že já jdu na výstavu. Vždycky, když jsem to někomu řekla, tak jsem to musela zopakovat dvakrát, protože to znělo fakt
moc dobře!

Nastal den D a odpoledne jsem se s kamarádkou a pětiletou dcerou vydala na výstavu
do Panského domu v Kynšperku nad Ohří. Výstava obrazů Gerharda Kuhly měla název Pastelem pro radost.
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A takhle bych mohla pokračovat dál. Ten, kdo
tam byl, mi určitě dá za pravdu a ten, kdo ne,
může jen litovat, že o tuhle výstavu přišel.
Já jsem ráda, že mě kamarádka vytáhla. Nejen
proto, že teď můžu být důležitá a říkat všem,
že jsem byla na výstavě obrazů. Ale i proto, že
jsem si opravdu odnesla dobrý pocit z toho, že
jsem viděla něco výjimečného, co jen tak někdo
neumí a jen tak se nevidí. Všechny obrazy byly
jedinečné a stálo za to vytáhnout paty z bytu!

Čekala jsem spíše černobílé obrázky kreslené
tužkou. Koho by asi napadlo, že pastelem nebude tužkou, že?
Nebudu dělat inteligentní, barevnost mě opravdu překvapila.
Hned první obrázek mě moc potěšil. Byl
na něm syn mojí kamarádky. Koukal na mě
a jako by chtěl říct: „Ahoj Á-o.“ Prostě jsme se
tam na sebe dívali a já jsem nechápala, jak je
to možné. Jak to dokázal? Jak to, že se mu to
tak povedlo a ten chlapeček vypadá přesně tak,
jako kdyby tam byl. Nechápala jsem to. A vlastně ani teď to nechápu. Zkoušela jsem to doma,
ale nebudu ani psát, jak to dopadlo.
Dostaly mě i ostatní obrazy. Ať na nich byli lidi,
které znám, nebo které neznám. A ti psi. Ta jejich srst vypadala, jako by ji tam opravdu měli
a nebyla ani nakreslená. Dcera byla nadšená
z pejska Doreen Foxy Queen a prý ho chce
domů. Takže ani to dítě nepoznalo, že je to nakreslené. Ne, to je legrace. Moje dcera samozřejmě rozezná obrázek od živého zvířete. Ale
opravdu tak bylo všechno reálné.
A teď chvilku vážně! Opravdu smekám před
šikovností pana Kuhly. Všechny obrazy byly
krásné. Každý svým způsobem. Jeden tím, že
jsem znala osobu na obraze, druhý tím, že jsem
nechápala, jak někdo může tohle tak krásně
nakreslit, další tím, že vypadal jako skutečný.

Už teď se těším, až budou nové obrazy a doufám, že je pan Kuhla opět vystaví a já se budu
opět moct přijít podívat.
Alena K.

Otevírací doba: PO- PÁ od 8.00 do 16.00 hod
Tel./fax: 354 424 334, 354 435 656
Mobil: 604 286 449, 731 519 353, 603 281 321
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.
V naší kanceláři zprostředkováváme pojištění pro Allianz pojišťovnu a.s.

Prodej větší zděné rek. chaty se zahradou, přehrada Skalka cena: 850.000,-Kč

Prodej bytu 1+3 v Kynšperku, J. Jiskry, přízemí, cena: 590.000,-Kč

Prodej RD se zahradou a stodolou v obci Tuřany – Návrší cena: 1.500.000,-Kč
Prodej podskl. RD 2x 2+1 v Kynšperku se zahradou cena: 1.980.000,-Kč

www.reala-lakoma.cz
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PROGRAM KINA
ŘÍJEN 2012

ruky. Hrají: Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson a další. USA, MP, vstupné 40 Kč,
délka 107 min.
úterý 9. 10. v 16.30 a ve 20.00 hod.

NOVĚ PROMÍTÁME MÍSTO
VE ČTVRTEK V PÁTEK !!!
úterý 2. 10. v 16.30 a ve 20.00 hod.

LORD OF THE DANCE
Mezinárodní trhák – Lord of the Dance- je zpět
se zcela novou, úchvatnou show, která byla
natočena živě v Dublinu a Londýně během
vyprodané evropské tour 2011. Připravte se
na ohromující zážitek plný vzrušení a vášně.
V hlavní roli se představí tvůrce a irský tanečník Michael Flatley, který se poprvé k souboru
Lord of the Dance připojil ve třinácti letech. Dechberoucí představení v novém oslnivém stylu
s nejmodernějším osvětlením, zvláštními efekty
a kostýmy, které nadchnou jak mladé, tak i starší
obecenstvo. Naskytne se vám nebývalá podívaná na představení Michaela Flatleye a exkluzivní pohled do zákulisí. Ocitnete se přímo v centru
dění. Nenechte si proto ujít jedinečnou filmovou
událost roku! Dokument, Hudební, Taneční, Velká Británie, MP, vstupné 40 Kč, délka 92 min.
pátek 5. 10. ve 20.00 hod.

JEDEN DEN
Emma (Hathaway) a Dexter (Sturgess) se vídají celých dvacet let, každý rok spolu ale stráví
jen jeden den. Seznámili se na večírku po jejich společné promoci 15. července 1988, i přes
vzájemné sympatie ale zůstávají jen přátelé.
Každý následující 15. červenec odhaluje, jak
se oba za rok změnili, odkrývá jejich úspěchy
i prohry, navzájem se svěřují se svými zážitky,
problémy a nevydařenými láskami. Po letech
strávených hledáním štěstí a porozumění - ale
také dospíváním a dozráváním - si Emma i Dexter začínají uvědomovat, že klíč k opravdové
lásce a spokojenosti mají celou dobu na dosah
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POČÁTEK
Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) je zkušený
zloděj, absolutní špička v nebezpečném umění
extrakce: krádeže cenných tajemství z hloubi
podvědomí během snění, kdy je mysl nejzranitelnější. Cobbova vzácná schopnost z něj
učinila vyhledávaného hráče v zákeřném světě korporátní špionáže, ale také z něj udělala
uprchlíka a stála ho všechno, co kdy miloval.
Teď dostane Cobb šanci na vykoupení. Hrají:
Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page a další. USA, MP 12, vstupné 40 Kč,
délka 148 min.
úterý 16. 10. v 16.30 a ve 20.00 hod.

SUCKER PUNCH
„Sucker Punch” je epická akční fantasy, která nás
zavede do světa živé imaginace mladé dívky, jejíž
snový svět ji poskytuje útěk z temné reality. Nevázaná hranicemi času a prostoru je volná a může
jít kamkoli, kam ji její mysl zavede a její neuvěřitelná dobrodružství stírají hranice mezi realitou
a představivostí. Hrají: Emily Browning, Abbie
Cornish, Jena Malone, Vanessa Hudgens a další. USA, MP 12, vstupné 40 Kč, délka 127 min.
úterý 23. 10. v 16.30 a ve 20.00 hod.

KLOKAN JACK
Charlie a Louis jsou už léta nejlepšími kamarády. Každý z nich má však svoje vlastní problémy.
Louis je bytostný optimista, ale zároveň smolař
k pohledání. Charlie je naopak skeptik snící o seznámení s milou dívkou a bezstarostném životě.
Jeho sny se mu však těžko mohou splnit, protože
je nevlastním synem mafiánského bosse Sala,
který oba přátele nemá příliš v oblibě. Když se
Sal rozhodne dát jim poslední šanci a požádá
je, aby doručili do Austrálie 50 000 dolarů vy-
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Knihovna

padá to, že se na ně konečně usmálo štěstí.
Jenomže bundu, do které si peníze schovali jim
díky jejich hlouposti ukradne nenechavý místní
klokan. Hrají: Jerry O‘Connell, Anthony Anderson, Estella Warren a další. USA / Austrálie,
MP, vstupné 40 Kč, délka 89 min.

neděle 7. 10. v 15.00 hod.

neděle 28. 10. od 18.00 hod.

17. 11. od 19.00 hod. v kině

ŽRALOCI NA SOUŠI

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

RUDA z OSTRAVY !!!

Malajsie, MP, vstupné 25 Kč, délka 92 min.
neděle 14. 10. od 15.00 hod.
Japonsko, MP, vstupné 25 Kč, délka 101 min.

- ke státnímu svátku, start u školy, cíl v parku
u kostela
- program: státní hymna, projev, krátký kulturní program

pátek 26. 10. ve 20.00 hod.

neděle 21. 10. od 15.00 hod.

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD

,,ONE MAN SHOW RUDY z OSTRAVY”
TO NEJLEPŠÍ SYNKA ŠIKOVNÉHO
- hudebně zábavný pořad
- vstupné v předprodeji 90 Kč
- hodinu před konáním 120 Kč
- předprodej vstupenek již v kině

VRAHOUNI

ALFA A OMEGA

pondělí 5. – 27. 11. ve výstavní síni Panský dům

Naprosto nepředvídatelná akční komedie o lásce, manželství a úctyhodné palební síle. Býval
prvotřídním nájemným zabijákem a vedl sladký
bohémský život. Pak ale potkal tu pravou, pověsil řemeslo na hřebíček a už třetím rokem žije
spokojený usedlý manželský život amerického
předměstí. Teď se ale on stal tučně honorovaným cílem. A co víc, najatý zabiják je kdosi z okolí, soused, prodavač, někdo z přátel, možná ten
pán, co se šourá po ulici. Ráj se mění v nepřehledné paranoidní peklo, mladý pár musí zjistit,
kdo je najatý vrah, zachránit manželství, poradit
si s příbuznými a hlavně přežít! Hrají: Ashton
Kutcher, Katherine Heigl, Tom Selleck, Catherine O‘Hara a další. USA, MP 12, vstupné 40 Kč,
délka 96 min.

USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 85 min.

MŮJ POHLED OBJEKTIVEM

PONYO

Vysvětlivky:
MP
mládeži přístupný
MP 12
mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
MN 15
mládeži do 15 let nepřístupný
MN 18
mládeži do 18 let nepřístupný
Přístupnost je závazná dle č. 273/93 Sb., §4.
Změna programu vyhrazena. Pokladna kina je
otevřena vždy hodinu před představením, předprodej začíná 1 týden před promítáním. Uvedená
minutáž je orientační. Bližší informace naleznete
na internetových stránkách www.kynsperk.cz

PROGRAM AKCÍ MKS V ŘÍJNU

Jiří Bremert
- výstava fotografií

Městská knihovna
V době od 26. 9. do 5. 10. knihovna zavřena z důvodů stavebních prací.

Chebská 386, Kynšperk nad Ohří
Kontakt: tel. 352683278,
e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
www.kynsperk.knihovna.info

Historie:
Maxwell, R. - Tajný deník Anny Boleynové, Cornwell, B. - Sharpova rota, Koláček, L.Y. - Poslední
bere vše, Vondruška, V. - Přemyslovská epopej II.

pondělí 1. – 27. 10. ve výstavní síni Panský dům
Úterý 30. 10. v 16.30 a ve 20.00 hod.

SNĚHURKA
Zlé královně (Julia Roberts) se podařilo získat
vládu nad královstvím. Uprchlá princezna (Lily
Collins) se však svého výsostního práva jen tak
snadno nevzdá a rozhodne se jednat. Za pomoci sedmi vynalézavých trpaslíků začíná plánovat
odvetu. Sněhurka ožívá v novém dobrodružném příběhu plném lásky, ale i žárlivosti a zrady. USA, MP, vstupné 40 Kč, délka 104 min.

VÝSTAVA ZUŠ KYNŠPERK NAD
OHŘÍ

Půjčovní doba pro děti a dospělé:

Detektivky a thrillery:

Srdečně Vás zveme na program, který připravujeme ke 40. výročí založení ZUŠ Kynšperk n. O.
Přijďte zavzpomínat – prohlédnout staré fotografie, výtvarné práce našich žáků a poslechnout si koncert našich žáků, učitelů i hostů.
- vernisáž od 17.00 hod.
- koncert v evangelickém kostele od 18.30 hod.

Pondělí: 8.00-12.00 - 12.30-18.00
Středa:		
12.30-17.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 - 13.00-18.00

Rottová, I. - Krásná netýkavka, Carter, P. - Oltář
z kostí, Cordonnier, D. - Řád žen, Sarenbrant,
S. - Místo tebe, Nesser, H. - Síť, Orvenkar,
Z. - Sorry

sobota 6. 10. od 10.00 hod. v kině

PROMÍTÁME POHÁDKY PRO
DĚTI V NEDĚLI V MĚSÍCI ŘÍJNU
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KYNŠPERSKÁ TAMBURÍNKA
- základní kolo pěvecké soutěže BRÁNA pro děti
ve věku 6 až 10 let s postupem do Západočeského finále
- vstupné 20 Kč

Novinky pro dospělé:

Romány pro ženy:

Borger, M. - Malá sestra, Janouchová, K. - Ukradené dětství, Cullen, A. - Deník těhotného muže,
Hofmann, C. - Afrika, má láska, Berry, S. - Kolumbova záhada, Gruber, V. - Druhý dech chromého koně, Nowak, H. - Zabiják mráz, Holanec,
V. - Herci, Woodman, C. - To by se veterinářce stát nemělo, Kessler, L. - Protiútok, Hilliges,
I.M. - Skryté srdce Afriky, Cussler, C. - Džungle,
Chmel, L. - Věra Galatíková-Úděl statečné ženy

Mahler, F. - Vytoužený ráj, Povídky o lásce,
Němcová, B. - Cesta z pouti, Bravo, C. - Dvojí
život, Essex, E. - Tušení hříchu, Urbaníková, E. Suši v duši, Howel, H. - Nájezdník z Normandie,

Dotace z projektu Česká knihovna
z pověření Ministerstva kultury:
Filip, O. - Valdštejn a Lukrecie, Kaplický,
V. - Bandita, Paťara a spol., Toman, M. - Frajer
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Různé

Různé

Pro děti:
Stínil, L. - Královna krásy, Hulová, A. - Zpověď jednoho děvčete, Friedrich, J. - Čtyři a půl
kamaráda a poklad na školních záchodech,

Payne, C. D. - Mládí furt v hajzlu, Schneider, S.
- Jak na kluky?, Pastoreková, A. - Příběh jedné
lásky, Castová, K. - Škola noci 9 - Předurčená
Za knihovnu Irena Zolotarová

Přátelské utkání sportovců –
Kynšperk - Himmelkron
V rámci akce „10 let spolupráce Kynšperk nad
Ohří – Himmelkron“ se 15. září 2012 sehrála
přátelská utkání v tenise na tenisových kurtech a ve stolním tenise ve sportovní hale TJ
Slavoj Kynšperk. Zápasy sehráli kynšperští
sportovci, partnerskou obec zastupovali himmelkronští tenisté a stolní tenisté z Lanzedorfu. V tenise bylo sehráno 9 dvouher a 5 čtyřher. Vyhrálo domácí družstvo 8 : 6.

Poděkování
Rád bych jménem
oddílu kopané SEF
Slavoj
Kynšperk
poděkoval
firmě
HERVIS
Sports
za sponzorský dar, který jsme od této firmy
pro naše fotbalisty dostali.

V sobotu 1. 9. 2012 pořádal kynologický klub
Karlovy Vary krajskou výstavu psů a závody agility. Na akci bylo hned několikánosobné zastoupení členů kynšperského cvičáku.

Martina Holubová - Marwin

Bára Múdra - Merlin

Mgr. Štěpánka Neubergová
místostarostka

Rázné vykročení do nové sezony
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Karel Bayer

ZKO Kynšperk nad Ohří

Ve stolním tenise hrála dvě družstva, bylo sehráno 18 dvouher a 2 čtyřhry s výsledkem 7:3,
9:1 pro domácí. Při bohatém občerstvení si
každý našel chvilku, aby si popovídal se svými
známými, nebo navázal nové přátelství.
Cílem setkání bylo nejen změřit své sportovní
síly, zasportovat si, ale také posedět s přáteli,
kamarády, prodiskutovat všechno, co se děje
v dané obci nejen v oblasti sportu.

Už tradičně otevírá sezonu v našem kraji svým
turnajem Baník Sokolov. V soutěži starších žáků
náš oddíl reprezentovali loňský vítěz tohoto turnaje Matěj Novotný a Vašek Pock. Vedli si oba
výborně a vítězství si tentokrát zajistil Pock.

Jedná se o 13 ks 400g rozpustných prášků
různých příchutí značky Isostar. Ještě jednou
děkuji a těšíme se na další spolupráci.

Novotný se tentokrát musel smířit s „bronzovým“
umístěním. Mezi naše hráče se vklínil loňský přeborník kraje a bývalá jednička krajského žebříčku
chodovský Kratochvíl.
O. Volf

V agility ZKO Kynšperk nad Ohří reprezentovala v kategorii SA1 Martina Holubová s Marwinem, v kategorii LA1 reprezentovaly klub
Bára Múdra s Merlinem a Petra Korelusová
s Foxem. Všechny tři týmy se s nástrahami
připravených parkurů popraly statečně a už
teď poctivě trénují na další závody, tentokrát
Mariánské Lázně.
Bára Múdra

Petra Korelusová- Fox
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Různé

Různé

Dohled
nad exekutory
ochrana před
lichvou a šikanou

Stačí jednou zavolat!
Ing. Zdeněk Berka
kandidát do Senátu
Přijďte volit 12. – 13. října.
www.cssd.cz

84O 111 177

Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové
obchodní zástupce
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