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První dny ve škole

Volby

Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta města Kynšperk nad Ohří podle §15
odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

oznamuje
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech
25. října 2013 od 14:00 hod. do 22:00 hod.
a
26. října 2013 od 8:00 hod. do 14:00 hod.
2. Místo konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost:
- Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
ulice:
Hornická
Nádražní
Okružní od čp. 512 včetně
Pionýrská
Pobřežní
Pochlovická
Sokolovská od čp. 249 včetně, směr na Sokolov
Staré náměstí
Truhlářská
U Pivovaru čp. 357 – 364 a čp. 367
Chotíkov
Liboc
Dolní Pochlovice
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost:
- Základní škola Kynšperk nad Ohří pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

ulice:
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
Strmá
Svatopluka Čecha
U Pivovaru čp. 355 – 356 a čp. 350
V. B. Třebízského
Zámecká
Zámecký Vrch
Zámečnická
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost:
- Městské kulturní středisko Kynšperk nad
Ohří pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
ulice:
Antonína Dvořáka
Bedřicha Smetany
J. K. Tyla čp. 441 – 444 a čp. 896
Jana Nerudy
Josefa Suka
Krátká
náměstí SNP
Vítězslava Nováka
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Volby

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost:
- Střední škola živnostenská Sokolov, p.o.
- budova učňovské školy v Kynšperku nad
Ohří
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
ulice:
Aloise Jiráska a Jiráskova
Boženy Němcové
Havířská
Heydukova
Chebská
J. K. Tyla od čp. 610 (mimo čp.896)
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

Volby

U Tavírny
Úzká
Zahradní
U Finků
Pod Hřbitovem
ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost:
- Ubytovna vězeňské služby Kynšperk nad
Ohří, část Zlatá pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v částech
města:
Zlatá
Štědrá
Kamenný Dvůr
Dvorečky
3. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním
průkazem)
4. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky do 24.10.2013.
Volič může obdržet hlasovací lístky i ve dnech
voleb ve volební místnosti.
Ing. Tomáš Svoboda
starosta

Informace občanům o vyhlášení voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Podle Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne
28. 8. 2013 byly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyhlášeny na
pátek 25. 10. 2013
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
sobotu 26. 10. 2013
od 8:00 hodin do 14:00 hodin
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Místem konání voleb v našem městě je pět
volebních místností.
Okrsky zůstávají beze změny a občané budou
volit ve stejných volebních místnostech jako
v předcházejících volbách.

1. volební místnost
- Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří
Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří
2. volební místnost
- Základní škola Kynšperk nad Ohří Jana
A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří
3. volební místnost
- Městské kulturní středisko Kynšperk nad
Ohří, náměstí SNP 389, Kynšperk nad Ohří
4. volební místnost
- Střední škola živnostenská Sokolov, p.o. (budova učňovské školy v Kynšperku nad Ohří)
Školní 764, Kynšperk nad Ohří
5. volební místnost
- ubytovna Vězeňské služby Kynšperk nad
Ohří, část Zlatá
Voličům budou dodány nejpozději 1 den před
dnem konání voleb, tj. do 24. 10. 2013, hlasovací lístky. Na doručovací obálce bude mít
každý volič vyznačeno číslo a místo volební
místnosti, kde bude oprávněn volit. Ve dnech
konání voleb v pátek či sobotu bude mít volič, který z nějakého důvodu neobdržel volební
hlasovací lístky do schránky, možnost vyzvednout si hlasovací lístky přímo ve volební místnosti nebo na městském úřadě.
Informace o volbách v našem městě najdete na oficiálních webových stránkách města
Kynšperk nad Ohří v hlavní nabídce: volby - říjen 2013. Výsledky voleb budou zveřejněny
na portále Českého statistického úřadu, kde
budou průběžně zveřejňovány výsledky jak
za všechny zpracované okrsky ve všech městech, tak konečné výsledky.

Seznamy voličů pro volby podle jednotlivých
volebních okrsků sestavuje Městský úřad Kynšperk nad Ohří podle míst trvalého pobytu občanů. Stálé seznamy voličů budou uzavřeny
dne 23.10.2013 v 16:00 hod. Při změně trvalého bydliště po uvedené době bude individuálně poskytnuta informace o místě volební místnosti. Pokud nevíte, kam máte jít volit, je možné navštívit Městský úřad Kynšperk nad Ohří
v pracovní době i ve dnech voleb, rádi Vás budeme informovat.
Volič, který nemůže z nejrůznějších důvodů
volit ve svém volebním okrsku, může požádat
o vydání voličského průkazu v termínech
od 28. 8. 2013 do 18. 10. 2013 (což je konec
lhůty pro doručení písemné žádosti o voličský
průkaz v listinné či elektronické podobě nebo
datovou schránkou s úředně ověřeným nebo
uznávaným elektronickým podpisem) a do 23.
10. 2013 (což je konec lhůty pro osobní předání žádosti o voličský průkaz). V případě dlouhodobé hospitalizace ve zdravotnickém nebo
obdobném zařízení je možný zápis do zvláštního seznamu voličů do pátku 18.10.2013
v zařízení, ve kterém se volič bude zdržovat.
Pro komfort hlasování starosta města Kynšperk nad Ohří stanovil minimálně šestičlenné
okrskové volební komise. Skutečný počet členů okrskových volebních komisí bude odvislý
od počtu delegovaných osob politickými stranami, hnutími, koalicemi do 10.10.2013.
Eva Knížová
úřednice správního a sociálního odboru
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Z města

Z města

Vážení spoluobčané,

máte dotazy na dění ve městě nebo náměty, které nám chcete sdělit?

Den se starostou a místostarostkou
se koná každé první pondělí v měsíci
v kanceláři starosty na radnici čp. 1 v době od 15:00 do 17:00 hodin
Do konce letošního roku máte možnost bez předchozího ohlášení
navštívit představitele města ve dnech
7. října 2013 a
2. prosince 2013
Vzhledem k nepřítomnosti pana starosty i paní místostarostky v prvním listopadovém týdnu se

Den se starostou a místostarostkou v měsíci listopadu neuskuteční.

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
- 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
Ing. Radomíra Kiclová
referent majetkového odboru

Město Kynšperk nad Ohří oznamuje
záměr prodeje čtyř částí pozemku p.č. 1218/1
v k.ú. Kynšperk nad Ohří. Jedná se o pozemek na konci ulice Křižíkova (směr rybník Sýkorák).
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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.

Varování Úřadu pro ochranu osobních údajů
V souvislosti s opakovaným šetřením zneužití
osobních údajů a kopií občanských průkazů k
vytvoření bankovních účtů bez vědomí poškozeného Úřad pro ochranu osobních údajů vyzývá všechny občany, aby nikomu nezasílali poštou ani e-mailem okopírované nebo naskenované osobní doklady.

Zasláním kopie občanského průkazu osobě,
jejíž samotná totožnost není zřejmá a u které si držitel občanského průkazu není jistý, že
se jedná o seriózního partnera, je hazardem
s vlastním soukromím, neboť riziko zneužití poskytnutých údajů a samotné kopie dokladu je vysoké.

Pořizování kopií občanského průkazu či ostatních osobních dokladů by mělo být naprosto výjimečné. Při uzavírání pracovní smlouvy by zaměstnavatel nikdy neměl vyžadovat
kopii občanského průkazu, ale má možnost
si pouze údaje z průkazu ověřit. Stejné pravidlo platí i pro uzavírání naprosté většiny ostatních smluv.

PhDr. Hana Štěpánková
ředitelka tiskového odboru,
tisková mluvčí
Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů,
www.uoou.cz

Studenti Gymnázia a obchodní akademie Chodov
rekultivovali minerální pramen Anita
V březnu letošního roku exceloval tým studentů Chodovského gymnázia pod vedením
Mgr. Lucie Koudelkové v celostátní soutěži Voda pro život, pořádané Institutem aplikované ekologie Daphne ČR, s vlastním projektem Rekultivace pramene ANITA. Díky skvělému umístění získal tým možnost svůj projekt realizovat, a to díky poskytnuté finanční dotaci od Nadace Coca Cola, která celou soutěž financuje. 		

Minerální pramen Anita je téměř zapomenutým pramenem nacházejícím se mezi obcemi Chotíkov a Nebanice, přesně na hranici sokolovského a chebského okresu. Okolí pramene, na kterém v polovině minulého století stávala stáčírna této minerální vody, bylo ve velmi zpustošeném stavu
a vědělo o něm pouze pár starousedlíků. Cílem
projektu bylo tento pramen vnést opět do povědomí veřejnosti a vytvořit zde příjemné prostředí pro návštěvu a odpočinek.		
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Pramen Anita

Mateřská škola

Rekonstrukce umýváren v MŠ Zahradní
v Kynšperku nad Ohří

Na počátku vlastní realizace bylo především
potřeba místo vyčistit od všech navezených
odpadků, prosekat se křovím a vzrostlou zelení k samotnému prameni a k základům stáčírny, které byly poté odkryty.		

Z odebraných vzorků vody byl Zdravotním ústavem v Karlových Varech proveden laboratorní rozbor, který vyšel na výbornou. Díky vysokému obsahu minerálních látek můžeme skutečně hovořit
o minerální vodě, konkrétně o kyselce, která je mikrobiologicky naprosto nezávadná.
Po velmi náročné úpravě okolního terénu byly
nainstalovány dvě informativní tabule, lavička,
odpadkový koš a stojan na kola.

Dne 28.6.2013 byla zahájena rekonstrukce
umýváren v budově mateřské školy v ulici Zahradní. Rekonstrukci realizovala firma J. Brousila z Habartova.

Místo vývěru pramene bylo opraveno
a byla zde vystavěna přírodní zídka, nainstalována stříška a také lávka přes odtokovou strouhu. I přes velmi náročnou manuální
ale i administrativní práci se realizace celého projektu opravdu zdařila, což potvrzují velmi kladné ohlasy stálých i nových návštěvníků pramene. 		
Chtěli bychom poděkovat vedení Gymnázia
a obchodní akademie Chodov, které nás
v projektu podporovalo, dále firmě Dosta
Cheb s. r. o., která byla hlavním sponzorem

projektu a velmi pomohla i s manuálními pracemi v okolí pramene. Též děkujeme Státnímu
podniku Povodí Ohře a městu Kynšperk nad
Ohří za podporu projektu. A obrovský dík patří především panu Koudelkovi, který vlastnoručně vyrobil stojany na infotabule, zastřešení
pramene i dřevěnou lávku a pomáhal se všemi manuálními pracemi v průběhu celého projektu.
Mgr. Lucie Koudelková
Gymnázium a obchodní akademie Chodov
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dů a dlažby zelenožlutá, v Korálkové červenooranžová a u Zvonečků modrá. Každá umývárna má k barvě obkladů sladěné i vymalování stěn. Umyvadla jsou doplněna bezdotykovými dávkovači mýdla a nad nimi jsou velká
zrcadla. Pro chlapce jsou přidané nově vždy
dva pisoáry.

Pracovníci této firmy pracovali často do večerních hodin i o víkendech, aby se vše během
prázdnin stihlo. Hotové nové umývárny byly
předány 14. 8. a všechny dodatečné práce (instalace polic, zrcadel, mýdlenek) byly dokončeny 23. 8. Pak čekal zaměstnance MŠ úklid
všech prostor. Všichni zaměstnanci mateřské
školy se zapojili do náročného úklidu a třídy
byly k 2. 9. připravené pro naše malé kamarády.
Nyní máme v mateřské škole Zahradní krásné nové umývárny a toalety, včetně sprchových koutů. Ve třídě Srdíčkové je barva obkla-
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Mateřská škola

Dům na půl cesty

Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům
majetkového odboru MÚ Kynšperk nad Ohří,
zejména panu J. Špačkovi, který pomohl s výběrovým řízením a panu R. Vackovi, který prováděl zodpovědně stavební dozor. Velmi mi
s celou přestavbou umýváren pomohli.

Návštěvníci dne otevřených dveří nahlédli
do běžného života klientů Domu na půl cesty v
Nebanicích

Tisková zpráva

Doufáme, že se budou nové umývárny všem
dětem líbit.

Poděkování také patří panu Brousilovi za ochotu a perfektně odvedenou práci a také všem
provozním zaměstnancům i paní učitelkám mateřské školy Zahradní, kteří se obětavě a bez
ohledu na čas pustili do úklidu po rekonstrukci,
která byla úplně dokončena 23. 8. 2013.

Nebanice/Kynšperk nad Ohří (9. září 2013)
– Jaké je poslání domů na půl cesty a komu
konkrétně pomáhají, se měli možnost v sobotu dozvědět návštěvníci tohoto zařízení v Nebanicích na Chebsku. Konal se zde den otevřených dveří, jehož cílem bylo nejen přiblížit
veřejnosti tuto službu, ale také umožnit klientům, aby předvedli, co dovedou.
nost s životem v dětských domovech, ve výchovných ústavech, ve výkonu trestu a v zařízeních pro ochrannou léčbu. Kromě střechy
nad hlavou se jim tu mimo jiné dostává také
podpory při shánění zaměstnání, zvyšování
kvalifikace a začleňování do společnosti. Dům
na půl cesty hodně pomohl i Lukášovi Fučilovi.

Mgr. Prchalová
ředitelka MŠ
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„Na akci jsem lidem ukazoval, jak vznikají vinuté perly, které se používají pro výrobu skleněné bižuterie. Kdo chtěl, mohl si tuto techniku osobně vyzkoušet,“ řekl Lukáš Fučila, klient
obecně prospěšné společnosti Pomoc v nouzi, která provozuje Domy na půl cesty v Nebanicích a Kynšperku nad Ohří. Ty poskytují zázemí zpravidla lidem do 26 let, jež mají zkuše-
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Různé

Ten se tu naučil pracovat se sklem a díky snaze vést samostatný plnohodnotný život dostal
příležitost bydlet ve startovacím bytě. Nyní je
na něm, aby tuto šanci využil.
Den otevřených dveří zval nejen na prohlídku
zařízení, ale nabídl i bohatý program plný zábavy, muziky soutěží a tance. Nedílnou součástí akce bylo oblíbené setkání psů s placatými čumáky a dalších přátelských plemen. Hafany čekal překážkový běh, do kterého se aktivně zapojili také jejich páníčkové. O humorné
momenty tak nebyla nouze. Zejména, když se
buldočkům nechtělo skákat přes laťku. V takovém případě bylo nutné pejska popadnout
do náruče a přes překážku ho přenést.

Skauti

Pánské publikum též potěšilo vystoupení
amatérské skupiny břišních tanečnic, jež zájemcům zdarma poskytly rychlokurz tance.
Na sobě měly pestré taneční kostýmy, pro jejichž výrobu dívky využily materiál poskytnutý
z kynšperské prodejny Kocábka.
K dobré náladě zahrála dechová hudba Mariánskolázeňská pětka a Taneční orchestr Kolband ZUŠ Sokolov pod vedením Jiřího Koláře.
Akce vrcholila fotbalovým utkáním, do kterého se zapojily čtyři týmy složené z pracovníků,
klientů a přátel obecně prospěšné společnosti
Pomoc v nouzi, Chráněného bydlení Sokolov,
sociálního podniku Srce a čin, obyvatel Nebanic a hostů ze Sokolova. Z vítězství se nakonec radovali Nebaničtí.
Poznámky pro editory:
Dům na půl cesty v Nebanicích je primárně určen pro klientelu z okresu Cheb a Karlovarského kraje, nicméně při volné kapacitě svoje služby poskytuje bez ohledu na místo trvalého bydliště klienta. Do Domu na půl cesty
v Nebanicích přicházejí klienti, kteří vzhledem
ke své minulosti potřebují pozvolný přechod z
režimového zařízení k neústavnímu poskytování služby.

Po sportovním výkonu si mohli psi oddychnout při focení. „Čtyřnohé fešáky jsme na místě nafotili. Nejvydařenější snímky pak použijeme pro nový nástěnný kalendář na rok 2014,“
uvedl Petr Beránek, ředitel sociálního podniku Srdce a čin.
Další parádní atrakcí byly vyhlídkové jízdy
v zeleném Trabantu 601. Za volant malého retro vozidla postupně usedlo více než dvacet
řidičů, které čekala vskutku dobrodružná jízda po obci. Než se však vůbec rozjeli, museli si nejprve osvojit netypické řazení. Trabant
je totiž známý tím, že má řadicí páku přímo u
volantu.
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Kontakty:
Pomoc v nouzi				
Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov
Tel: 359 574 087				
E-mail: info@pomocvnouziops.cz
www.pomocvnouziops.cz 			
			

Skauti opravili kynšperský betlém
Není snad v Kynšperku a okolí osoby, která
by neznala kynšperský betlém vystavený každoročně v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Již několik let se skauti ze střediska Lípa starají před Vánoci o jeho instalaci a po skončení Vánoc opět rozebrání a úklid. Pod odborným dohledem přenášejí a skládají objemné
kulisy, umisťují domečky a figury a zavěšení
hvězdy a nápisu „Gloria in excelsis Deo“ nad
betlém bývá často hodnotným horolezeckým
výkonem.

Pomoc v nouzi, o. p. s., je poskytovatel sociálních služeb, který vyvíjí sociální aktivity a vytváří pro tuto činnost bezpečné prostory - například azylové domy, intervenční centra pro
oběti domácího násilí, domy na půl cesty, centra pro osoby bez přístřeší apod.
Srdce a čin, o. p. s., je sociální podnik, který byl v době vzniku (srpen 2011) a zahájení
činnosti (srpen 2012) jediným v Karlovarském
kraji. Prvotním cílem je tvorba pracovních míst
pro klienty Pomoci v nouzi poskytující sociální služby.

Srdce a čin
Sídlo: Dvořákova 853, 356 01 Sokolov
Tel: + 420 602 266 053
Email: info@sac-ops.cz
www.sac-ops.cz

Zatímco figury, prohlášené za kulturní památku, prošly v nedávné době odborným zrestaurováním, na kulisách a domcích je patrný dopad každoroční manipulace po již téměř sedmdesát let. Ačkoli jistě ne každý návštěvník si na první pohled všiml nedostatků, zejména kulisy jsou poznamenány zubem času.
Jsou zaprášené, poškozené množstvím děr,

na mnoha místech je sloupán kašír imitující
povrch skály, místy odpadávají celé bloky kašírované pytloviny, u některých kulis je poškozena dřevěná nosná konstrukce. Skauti si proto vyhradili srpnový víkend, aby se souhlasem
vlastníka betlému, Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, a za finanční podpory Skautské nadace Jaroslava Fograra kulisy
opravili.
Prvním důležitým krokem bylo důkladné vyčištění celého povrchu kulis. Jaké bylo překvapení, když se pod důvěrně známou homogenní šedí po odstranění letitých prachových vrstev objevily jasné a syté barvy černých skal
a zelené vegetace. Takhle barevné kulisy nikdo neviděl již po desítky let. Po vyčištění následovaly důkladné opravy provedené tak,
aby bylo co nejméně zasaženo do původního
vzhledu kulis. Kde bylo potřeba, byly opraveny
či doplněny nosné konstrukce kulis. Díry v povrchu byly pečlivě zalepeny pytlovinovými záplatami a zakryty novým kašírem.
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Různé

V jednom případě musel být vytvořen zcela
nový segment skalního povrchu, neboť poslepování starého potrhaného povrchu už nebylo možné. Hroutící se zábradlíčka podél cest
byla opravena a dostala nový nátěr v původní
barvě, stejně tak jako hradby, brány do města,
střecha i interiér stáje. Po dokončení dalších
malých oprav a doladění detailů byl výsledek
fixován ochranným nátěrem. Pohled na výsledek v porovnání s původním stavem byl skutečně impozantní a jistě všechny zúčastněné
naplnil hrdostí nad dobře vykonanou záslužnou činností.

Senioři komunikují

Následná večerní grilovačka uzavírající celý
projekt byla jistě zasloužená.
Až zase přijde vánoční čas, nezapomeňte se
přijít podívat na opravený betlém. Doufáme,
že se vám bude líbit ještě více než v předchozích letech. Zároveň si s sebou můžete vzít
svíčku nebo lampičku a odnést si domů jako
symbol vánoční radosti plamínek Betlémského světla, které stejně jako každý rok skauti
dopraví i do Kynšperka.
Za skautské středisko Lípa Kynšperk
Karel Kuželka - Rikki

Dnešní doba je uspěchaná. Objevují se stále novější
komunikační prostředky (počítače, mobilní telefony apod.),
může být pro některé seniory obtížná, proto jsme
s Nadačním fondem manželů Livie a Václava
připravili projekt s názvem:

a modernější
jejichž obsluha
ve spolupráci
Klausových

SENIOŘI KOMUNIKUJÍ
Zaměřili jsme se zejména na vzdělávání seniorů v oblasti ovládání
užívání osobních počítačů, mobilních telefonů a platebních karet.

a

♦ délka trvání kurzu je 1 týden (14 výukových hodin)
♦ 13 hodinový kurz ovládání počítače a používání internetu

Senioři komunikují 2013

♦ 1 hodina výuky používání platební karty
♦ omezený počet účastníků – max. 10 účastníků

16. - 20. 9. 2013
Základní škola Plesná
Školní 254, 351 35 Plesná
Po 16:00, Út 15:30, St 14:00, Čt 15:30,
Pá 14:00

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Potůčky
Potůčky 144, 362 38 Potůčky

07. - 11. 10. 2013
Základní škola Žlutice
Poděbradova 307, 364 52 Žlutice
Po - Čt 15:00, Pá 14:00

Základní škola Královské Poříčí
Dlouhá 63, 357 41 Královské Poříčí
14 – 17 hodin

23. - 27. 9. 2013
Základní škola Planá
Na Valech 143, 348 15 Planá u M. Lázní
Od 14:00 hodin

14. – 18. 10. 2013
Základní škola Vintířov
Vintířov 65, 357 44 Vintířov
Po – Čt 13:30 – 16:30, Pá od 15:30 hodin

30. - 04. 10. 2013

21. - 25. 10. 2013

Základní škola Běžecká, Sokolov
(kurz Dolní Rychnov)
Běžecká 2055, 356 01 Sokolov
Kurz na Boženy Němcové 1784, Sokolov
15 – 18 hodin

Městská knihovna Bochov
Obuvnická 59, 364 71 Bochov
od 9:00 hodin
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♦ kurz je bezplatný

Místa konání kurzů:
Bochov, Žlutice, Potůčky, Dolní Rychnov, Vintířov, Královské Poříčí,
Planá, Plesná

Přihlášky a bližší informace Vám rádi podáme v:
Centru pro zdravotně postižené v Karlových Varech - Sokolovská 54, 36005
Karlovy Vary, tel.: 353 234 666, e-mail: karlovyvary@sluzbypostizenym.cz
Centru pro zdravotně postižené v Sokolově - Rokycanova 1756 /budova LPZ/,
356 01 Sokolov, tel.: 352 628 788, e-mail: sokolov@sluzbypostizenym.cz
Centru pro zdravotně postižené v Chebu – Májová 19, 350 02 Cheb,
tel.: 354 433 024, e-mail: cheb@sluzbypostizenym.cz

Finančně podporováno:
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Kynšperská výstava

Kynšperská výstava
1. Oblastní výstava dospělých a 1. krajská
výstava mladých chovatelů králíků, drůbeže a holubů
Výstava se uskutečnila ve dnech 7. – 8. 9.
2013 v areálu ZŠ v Kynšperku nad Ohří pod
záštitou hejtmana Karlovarského kraje PaeDr.
Josefa Novotného, starosty města Kynšperku nad Ohří Ing. Tomáše Svobody a ve spolupráci s MKS Kynšperk nad Ohří a Pivovarem Zajíc.

bohatý doprovodný program pro celou rodinu.
Soutěž na podporu chovatelství, farmářský trh
s bohatým sortimentem nabízených výrobků,
prodej rostlin a zahradnických potřeb, výstavu historických motocyklů a automobilů, jízdu
na koni. Součástí výstavy byl i bohatě obsazený trh domácích zvířat.
V sobotu i neděli vystoupily Kynšperské mažoretky pod vedením Mgr. Danešové. O dobrou
náladu se postarala dechová kapela Mariánskolázeňská pětka a country skupina Skromní
z Chebu. Samozřejmostí bylo pivo Zajíc Kynšperského pivovaru, pečené klobásy a kotlíkový guláš.

Výstavu připravila po více než 25 letech obnovená Základní organizace Českého svazu
chovatelů. Mladá organizace nejen svou osmiměsíční činností, ale i věkovým průměrem
44 let, včetně 6-ti mladých chovatelů, chtěla
ukázat, že i takové chovatelské výstavy mohou být pro širokou veřejnost zajímavé a přitažlivé. Připravila po oba dny pro návštěvníky

Odměnou pro pořádající ZO ČSCH v Kynšperku byla návštěva 838 účastníků a jejich kladné
ohlasy. V soutěžní expozici bylo k vidění 228
králíků, 219 kusů drůbeže a 109 kusů holubů,
v prodejním trhu více jak 60 ks zvířat. V samostatné expozici 1. krajské výstavy mladých
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ká), za holuby př. Vogel ze SRN (orientální
rejdič). Pohár starosty města Kynšperku nad
Ohří získali mladí chovatelé př. Kroft Jan (vídeňský bílý), př. Novák Josef (velký světlý
stříbřitý), přírodovědný kroužek MCH Kraslice (zakrslý beran madagaskarový). Pohár OV
ČSCH Sokolov mladá chovatelká A. Sokolová z Domažlicka, pohár KS ČSCH pro nejlepší
české plemeno př. Kertész za moravské králíky modré a čestnou cenu pivovaru př. Lukš,
Hrabovský, Parobek. ZO ČSCH udělila dalších 26 čestných cen.
chovatelů vystavilo 25 mladých chovatelů Karlovarského a Plzeňského kraje 55 kusů králíků, 23 kusů drůbeže 8 kusů holubů. Již v pátek 6. 9., když probíhalo posuzování zvířat, si
výstavu prohlédlo přibližně 360 dětí mateřských škol a Základní školy v Kynšperku nad
Ohří.

Při slavnostním vyhodnocení předali nejlepším
vystavovatelům Karlovarského kraje, Plzeňského kraje a vystavovatelům ze SRN 39 pohárů a čestných cen člen rady Karlovarského
kraje Ing. Václav Jakubík, starosta Kynšperku nad Ohří Ing. Tomáš Svoboda, předseda
OV ČSCH Sokolov JUDr. Svoboda, předseda
KS ČSCH př. Hán a zástupkyně Kynšperského pivovaru paní Doležalová. Pohár hejtmana
Karlovarského kraje získali za králíky př. Neubauer (belgický obr divoce zbarvený), za drůbež př. Svoboda (zdrobnělá bojovnice indic-

Velké díky patří všem, kteří nám s přípravou a organizací výstavy pomohli. Karlovarskému kraji, městu Kynšperk nad Ohří, MKS
v Kynšperku nad Ohří, ZO ČSCH Sokolov, ZO
ČSCH Chodov, ZO ČSCH Lipová, Autoservisu Pavlovič Kynšperk nad Ohří, Správě budov
Kynšperk nad Ohří a dalším. Zvláštní poděkování patří vedení Základní školy v Kynšperku
nad Ohří za poskytnutí krásného areálu s potřebným zázemím.
Již teď připravuje ZO ČSCH v Kynšperku
ve spolupráci s MKS „JIŘINKOVOU ZÁBAVU“
se zajímavým programem, která se uskuteční 19. října.
Ing. Miloslav Neubauer
předseda ZO ČSCH Kynšperk nad Ohří
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Různé

Zhodnocení výstavy Kynšperk nad Ohří 013.
Byl jsem požádán o zhodnocení expozice
MCH králíků a králíků na výstavě vůbec. Dovolím si napřed několik neodborných slov
o výstavě celkem.

V kostce: „Smekám, smekám, smekám!“ Pro
labužníky snad ještě trochu imprese. Už když
Ing. Neubauer objednával posuzování, bylo
mi jasné, že tu nepůjde o pouťovku. Plakát byl
vtipný, trochu cílený na mužskou část spektra. Časem jsem se dozvídal další podrobnosti
(spíše důležitosti).
Ta ZO byla obnovena po více jak 20 letech
a žije snad 8 měsíců. Začali od nuly a za tu
dobu stihli připravit takovou výstavu. Možná
je to tím, že je v ZO polovina žen a ty dokáží hnát chlapy do obrátek, tu strategii tak úplně neznám. Možná ale tak trochu cukli od těch
starších mažoretek nechali pouze potěr, to by
na drahé polovičky bylo trochu silné kafe. Celkově výstava vkusně uspořádaná, všude květiny, zeleň, dostatek místa, řada doprovodného programu. Prostě smekám!
Králíků bylo kolem 220 ks, z toho necelých 60
ks soutěžní expozice mládeže. Abych jen nechválil, s kolegy jsme se shodli, že tam bylo
dost průměrných zvířat, část velmi pěkných,
ale na náš vkus trochu více těch s nepřípustnými vadami. Zdá se mi to poslední dobou takový trend, že na výstavy jde vše, co je potřeba prodat. Expozice MCH byla zvlášť, což se
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mi zdá lepší, mladí tak soutěží jen mezi sebou.
I zde bylo několik velmi pěkných kolekcí, ale
i zvířata snad opravdu začínajících chovatelů,
ať již s většími vadami, či nevyhovující váhovým podmínkám vzorníku pro měsíční hmotnosti mláďat. Je prostě vidět, že žádný učený
z nebe nespadl. Na druhé straně je ale vidět,
že ani jablka nepadají daleko od stromu, při
vyhlašování vítězů měli někteří MCH nápadně stejná příjmení jako renomovaní chovatelé. Nakolik jim staří jen pomáhají je otázkou.

Nakonec snad jen přirovnání k té sportovní laťce. V Kynšperku ji nasadili hodně vysoko, řekl
bych, že je to na skok o tyči. Nezbývá než Ing.
Neubauerovi a jeho ovečkám i beránkům popřát, aby jim ten elán vydržel. I přízeň sponzorů.
Standa Maxa
posuzovatel
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Usnesení

Usnesení

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří
dne 11. září 2013
upravenáverze

č. 251
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
změnu odpisového plánu pro rok 2013 příspěvkové organizaci Základní škola Kynšperk
nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace, Jana A. Komenského 540, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a
2. ukládá
vedoucí finančního odboru promítnout změnu
odpisového plánu do rozpočtu města na rok
2013, kde bude zvýšen provozní příspěvek
příspěvkové organizaci i její nařízený odvod
do rozpočtu zřizovatele.

č. 252
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o zařazení
stávajícího stavebního objektu – bytový dům
čp. 50 na pozemku parc. č. 130/2 v Kynšperku
nad Ohří, část obce Liboc, k. ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří, do části obce Dolní Pochlovice, dle důvodové zprávy. Adresní místo stavebního objektu čp. 50 v k. ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří bude v Registru územní identifikace a nemovitostí vedeno s těmito údaji: Kynšperk nad Ohří, část obce Dolní Pochlovice,
ulice Pochlovická, a
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2. ukládá
vedoucí správního a sociálního odboru zapsat
uvedenou změnu do Informačního systému
územní identifikace a zaslat výpis předmětného usnesení rady města Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu na vědomí.

č. 253
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
nabídkové ceny uchazečů o veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci „Statické zajištění objektu náměstí 5. května č.p 191, 357 51 Kynšperk nad Ohří“,
2. schvaluje
a) zadat zakázku společnosti LAJKA spol.
s.r.o. se sídlem K. H. Borovského 447, Kynšperk nad Ohří, IČ 49791648,
b) návrh smlouvy o dílo a
3. ukládá
vedoucímu majetkového odboru předložit
smlouvu o dílo k podpisu starostovi.
č. 254
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
navýšení neinvestičního příspěvku na rok
2013 z rozpočtu Města Kynšperk nad Ohří příspěvkové organizaci Mateřská škola Kynšperk
nad Ohří, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří
XXX na úhradu neodkladných a neplánovaných oprav v oblasti instalatérských prací a

2. ukládá
vedoucí finančního odboru zapracovat schválenou částku do rozpočtu města a předložit rozpočtové opatření na nejbližším jednání Rady města Kynšperk nad Ohří a následně na jednání Zastupitelstva města Kynšperk
nad Ohří.

č. 255
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
informaci majetkového odboru k nabídce cen
plynu a elektrické energie pro rok 2014 a
2. ukládá
a) vedoucímu majetkového odboru připravit rozbor spotřeby plynu a elektrické energie na jednotlivých objektech města spravovaných příspěvkovými organizacemi,
b) ředitelům příspěvkových organizací města
Kynšperk nad Ohří doručit na majetkový odbor
v termínu do 16.9.2013 kopie smluv o dodávce
energií a poslední roční vyúčtování.

č. 256
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. souhlasí
se stavbami na pozemku ve vlastnictví města
Kynšperk nad Ohří:
1.1) tlakové kanalizační přípojky na p.č. 772/1
a 788/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří realizovanou XXX,
1.2) zbouráním nepoužívaného anglického
dvorku umístěného na p.č. 373/1 XXX,
1.3) postavením stavebního lešení pro možnost zateplení RD č.p.563 v Kynšperku nad
Ohří XXX,

2. souhlasí
se stavbami na sousedním pozemku:
2.1) tlakové kanalizační přípojky k nově budovanému RD na p.p.č. 772/9 v k.ú. Kynšperk
nad Ohří realizovanou XXX,
2.2) zateplením štítu RD stojícího na p.p.č. 933
v k.ú. Kynšperk nad Ohří XXX,
2.3) rekonstrukcí stávajícího oplocení pozemku p.č. 896 v k.ú. Kynšperk nad Ohří XXX a
3. ukládá
vedoucímu majetkového odboru předložit souhlasy k podpisu starostovi města.

č. 257
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku p. č. 1218/1
(trvalý travní porost) o výměře 816 m2 v k. ú.
Kynšperk nad Ohří a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu pozemku na dobu minimálně
15-ti dnů na úřední desce města s uvedením
„na dobu neurčitou od 01.01.2014“.
č. 258
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku p. č. 521 (zahrada) o výměře 105 m2 a části pozemku p. č.
525/1 (ostatní plocha) o výměře 158 m2 v k. ú.
Kynšperk nad Ohří a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu pozemků na dobu minimálně
15-ti dnů na úřední desce města s uvedením
„na dobu neurčitou“.
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Usnesení

č. 259
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře 97 m2 v ulici Zámečnická č.p. 464 v Kynšperku nad Ohří za podmínek:
- doba pronájmu na dobu určitou 5 let
od 01.10.2014 s opcí prodlužování vždy
na dalších 5 let
- nájemné 1 234 Kč/m2/rok + inflace za rok
2013 + nárůst o každoroční inflaci dalších letech a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru na dobu
15-ti dnů na úřední desce města.

č. 260
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) ukončení smlouvy č. 2011-136 o zařazení do systému obce pro odstraňování komunálního odpadu v Kynšperku nad Ohří ke dni
30.9.2013 žadatele společnosti Absolut Active s.r.o. pro provozovnu Kynšperský pivovar v
Sokolovské ulici, Kynšperk nad Ohří, 357 51,

Různé

b) uzavření smlouvy č. 2013-148 o zařazení
do systému obce pro odstraňování komunálního odpadu v Kynšperku nad Ohří žadatele
společnosti Kynšperský pivovar s.r.o. se sídlem Kynšperk nad Ohří, Sokolovská 482/40,
357 51 Kynšperk nad Ohří, zastoupený Sergeyem Chernichkinem a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadatelům a předložit dohodu
o ukončení smlouvy č. 2010-136 a smlouvu č.
2013-148 o využití systému obce pro odstraňování komunálního odpadu k podpisu starostovi města.
Ing. Tomáš Svoboda
starosta
Mgr. Štěpánka Neubergová
místostarostka
„Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
je zveřejňováno upravené usnesení rady města Kynšperk nad Ohří. Osobní údaje jsou nahrazeny symbolem vypuštění XXX.
Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně
městského úřadu.“

Usnesení rady a zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří,
28. 8., 11. 9. a 29. 9. 2013 si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na:
městský úřad - rada města - usnesení
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří, které se uskutečnilo
18. září 2013 si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na:
městský úřad - zastupitelstvo města - usnesení
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PROGRAM KINA

ŘÍJEN 2013

KINO PROMÍTÁ
V ÚTERÝ A V NEDĚLI
úterý 1.10. v 16.30 a ve 20.00 hod.

BABOVŘESKY
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou
komedií ze života současné jihočeské vesnice
Babovřesky, která s nadhledem a komediální
nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno,
sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu její obyvatelům. V příběhu nechybí láska, žárlivost, závist, intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž
se někteří i najdou. Slovy režiséra: „Je to prostě film tak ‚trošku‘ ze života.“ Po smrti stoleté
Trudy zůstanou na konci vesnice lukrativní pozemky se starým domem. To se hodí starostovi a jeho příbuznému, kteří mají na pozemky zálusk a chtějí zde vybudovat autobazar.
Jenže pozůstalí Hálovi se synem Adamem, se
rozhodnou, že se jim vila líbí a opraví ji, i když
v ní prý straší. Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika Žilková, Pavel Kikinčuk, Lucie Plekancová Vondráčková a další. ČR, MP 12, vstupné
40 Kč, délka 133 min.
úterý 8.10. v 16.30 a ve 20.00 hod.

JENÍČEK A MAŘENKA:
LOVCI ČARODĚJNIC
Jestli jste jako malí tuhle klasickou pohádku
neslyšeli, tvůrci vám ji v průběhu úvodních titulků pro jistotu odvyprávějí. Pak už se ale
jde na věc. Ocitáme se v typickém středověkém městečku, které sužují obvyklé dobové
problémy, včetně únosů místních dětí, jež prý
mají na svědomí čarodějnice obývající okolní
hluboké lesy. Zdejší ochránce zákona (Peter
Stormare) sice tvrdí, že na to stačí sám, ale
očividně si lže do kapsy. Starosta proto pozve
na záchrannou misi dvě celebrity, legendár-
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ní lovce čarodějnic Jeníčka a Mařenku. Sourozenci se pustí po stopách únosců s vervou
sobě vlastní a jejich práce brzy začne přinášet výsledky. Bohužel jiné, než jaké by si přáli. Zjistí totiž, že proti nim stojí síly mnohokrát
mocnější než všechno, čemu museli doposud
čelit. Hrají: Jeremy Renner, Gemma Arterton, Famke Janssen, Pihla Viitala, Derek Mars
a další. USA, MP 12, vstupné 40 Kč, délka 83
min.

rářkou. Její smysl pro obchod i kuchařský talent jsou pro ni dostatečnými trumfy, aby našla originální řešení k provozování svého nového „povolání“. Přesto ale není jednoduché
stát se ze dne na den dealerem! Hrají: Bernadette Lafont, Carmen Maura, Dominique Lavanant, Françoise Bertin a další. Francie, MN
15, vstupné 40 Kč, délka 87 min.

neděle 13.10. v 15.00 hod.

REBELKA
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 100 min.
neděle 20.10. v 15.00 hod.

MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 88 min.
neděle 27.10. v 15.00 hod.

MASKA JUNIOR
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 86 min.

úterý 15.10. v 16.30 a ve 20.00 hod.

NEUVĚŘITELNĚ HLASITĚ A
NESMÍRNĚ BLÍZKO
Malý chlapec najde záhadný klíč, který patřil
jeho otci, jenž byl z obětí teroristického útoku na světové obchodní centrum. Chlapec se
vydá zjistit jaká tajemství klíč skrývá a možná se díky tomu konečně dokáže vyrovnat se
smrtí svého otce. Oscaroví herci Tom Hanks
a Sandra Bullock se poprvé setkávají před kamerou v tomto dojemném dramatu, odehrávajícím se v době po teroristickém útoku na světové obchodní centrum. Snímek byl natočen na motivy knihy z pera Jonathana Safrana Foera a vypráví příběh z pohledu Oskara
Schella, vynalézavého jedenáctiletého chlapce z New Yorku, který našel klíč, jenž patřil
jeho zesnulému otci a pátrá po tom, do kterého zámku pasuje. Hrají: Thomas Horn, Sandra Bullock, Tom Hanks, John Goodman a další. USA, MP, vstupné 40 Kč, délka 124 min.

úterý 29.10. v 16.30 a ve 20.00 hod.

PAŘMENI
Bláznivá komedie o ženichovi a třech svědcích, kteří se vydají na cestu do australského
vnitrozemí na velikou svatbu. Svérázní svědkové se postarají o řadu skandálních situací
a zažijí na vlastní kůži význam fráze „v dobrém i ve zlém“. Ztřeštěný příběh je klasickou
ukázkou komplikovaných vztahů ženichových
přátel s rodinou nevěsty. Rodinná pouta jsou
silnější, ale stejně neodbytní jsou i Davidovi
přátelé... Hrají: Laura Brent, Xavier Samuel,
Kris Marshall, Kevin Bishop a další. Austrálie
/ Velká Británie, MP 12, vstupné 40 Kč, délka
97 min

úterý 22.10. v 16.30 a ve 20.00 hod.

HAŠIŠBÁBA
Paulette je zapšklá stará babka žijící sama
v paneláku na předměstí Paříže. Důchod má
malý, exekuce jí zabavila skoro všechen nábytek, odstřihli jí telefon a ona neví, jak dál.
Jednoho večera se stane náhodným svědkem pochybného obchodu. Vidí v tom znamení osudu a rozhodne se, že začne prodávat
hašiš. A proč by ne? Paulette byla kdysi cuk-

PROMÍTÁME POHÁDKY PRO
DĚTI V NEDĚLI V MĚSÍCI
ŘÍJNU 2013

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.mkskynsperk.cz

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD
neděle 17.11. v 15.00 hod.
divadlo KAPSA Andělská Hora
divadelní muzikálová pohádka

O SNĚHURCE
sobota 23.11. v 19.00 hod.

TŘETÍ VĚK
Hořká komedie Dodo Gombára
v podání Divadla bez zákulisí Sokolov
- vstupné 50 Kč
- předprodej vstupenek od 1.11. v kině

neděle 6.10. v 15.00 hod.
hudební divadlo: HNEDLE VEDLE
divadelní pohádka

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
- vstupné 35 Kč

23

Noční obloha
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Říjnová noční obloha nad Kynšperkem
V říjnu se již letní souhvězdí přesunula na západ a jihozápad oblohy. Ještě dosti vysoko nad obzorem tam vidíme letní trojúhelník.
Ten vyznačuje Vega v Lyře, Deneb v Labuti
a Altair v Orlu. „Severní kříž“, jak je také Labuť často nazývána, je téměř svisle nad námi.
Mezi Labutí a Orlem je vklíněna Lištička a
Šíp, vlevo od Orla také Delfín. Z dalších letních souhvězdí již zcela zmizel Štír, věčný bojovník s Orionem a částečně také Střelec,
kde se nachází střed naší galaxie Mléčná dráha /Milky Way/. Silák Herkules se pohybuje
nízko nad západním obzorem.
Oblast podzimních souhvězdí se nyní rozkládá
mezi jihem a jihovýchodem. Většina podzimních souhvězdí je poměrně nevýrazná a sestává se ze slabých hvězd. Obloha se proto
ve městech jeví jako téměř bezhvězdná.
Dosti nápadný je čtverec hvězd souhvězdí Pegasa sousedící s Andromedou. V temných
nocích, bez měsíčního svitu můžeme zahlédnou i pouhým okem Velkou mlhovinu v Andromedě. Mnohem méně působivá jsou naproti tomu souhvězdí zvířetníku Kozoroh,
Vodnář a Ryby mezi jihozápadem a jihovýchodem.
Z poněkud jasnějších hvězd sestává Beran /
Skopec/, kterého v této době najdeme na východě. Nízko na jihovýchodě je již viditelný
předvoj zimních souhvězdí, zajména obrazec
souhvězdí Býka. Jeho nejvýznamnější hvězda
se jmenuje Aldebaran. K němu vpravo přiléhá
hvězdokupa Hyády a poněkud výše objevíme
skupinku mladých hvězd, kterou si lidé pletou
s Malým vozem, pod názvem Plejády čili Kuřátek. Nad Býkem na severovýchodě na nás
shlíží Perseus s jeho nejjasnější hvězdou Algenib a poněkud víš hvězdná řada souhvězdí Andromedy. Ještě výš nad severovýchodním obzorem vystoupila Kassiopeja - obrazec
tvaru písmena W.
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Velký vůz, součást Velké medvědice sestoupil nízko nad severní obzor, Malý vůz /Malá
medvědice/ směřuje doleva od Polárky.
Mléčná dráha není v říjnu již tak dobře viditelná jako v obou předchozích měsících, protože její nejjasnější části již sestoupily pod jihozápadní obzor a výraznější oblast ve Štíru
je už také nízko. Odtamtud pokračuje Mléčná
dráha k letnímu trojúhelníku, kde je na nočním
nebi ještě působivá. Pokračuje pak blízko zenitu ke Kassiopeji, Perseovi a Vozkovi k severovýchodnímu obzoru, kde docela zaniká.

síce bude vidět i na severu o půlnoci. Tou dobou bude rychle mířit k severnímu nebeskému
pólu souhvězdím Herkules, Severní Koruna
a nakonec skončí v souhvězdí Draka.

Všem Štírům přeji krásné narozeniny
Benda Pavel

Galaxie Veká mlhovina M 31, podobná tvarem naší galaxii Mléčná dráha, je od nás
vzdálena 2,4 milionu světelných let, její průměr je taky obrovský - 150 tis. světelných let
a hmotnost je určena na 370 miliard hmotností Slunce.
Úkazy:
1.10. - Měsíc v konjukci s Marsem, 5.10.
ve 2:00 hod - Měsíc v novu, 8.10. - Měsíc
v konjukci s Venuší, 19.10. v 0:37 hod - Měsíc v úplňku, polostínové zatmění Měsíce pozorovatelné i u nás, 21.10. - maximum meteorického roje Orionid, 23.10. v 7:09 hod - Slunce vstupuje do znamení Štíra, 25.10. - Měsíc
v konjukci s Jupiterem, 29.10. - Měsíc v konjukci s Marsem.
Kometa století ISON:
Pokud kometa nezanikne už při cestě ke Slunci, bude nejlépe vidět v první polovině prosince ráno, kde bude postupně procházet ze souhvězdí Štír do Hadonoše a následně Hada
nad východním obzorem. V druhé polovině
prosince bude sice stále nejvýše na ranní obloze na severovýchodě, ale spatřit ji budeme
moci i večer na severozápadě a ke konci mě-

Blahopřání
Dne 22. září oslavil své 70. narozeniny dlouholetý sportovec, turista, vodák, kamarád a organizátor všech možných akcí jak na suchu,
tak i na vodě pan Jiří Roubínek. A tak se i my
připojujeme k dlouhé řadě gratulantů a přejeme hodně pevných nervů a hlavně zdraví do
dalších let.
                                                             Za VV
TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří
Wagner J.
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Různé

Ulrike Trepáková

Vážení a milí občané,

prvňáčci už mají ve škole první měsíc za sebou, zahrádkáři sklízí poslední úrodu a chystají zahrádky na zimu, v hypermarketech už mají
dokonce čokoládové figurky ohlašující příchod
vánoc.
Jak ten čas letí, viďte.
I to počasí je víc než rozpustilé, v Krkonoších
spadl první letošní sníh.
Počasí si s námi někdy opravdu krutě zahrává, nejde jen o to, že se mu musíme přizpůsobit vhodným oblečením, ale že přímo ohrožuje náš majetek. Pokud svítí sluníčko nebo prší
v přijatelné míře, je vše v pořádku, sněhová
pokrývka také plní svůj účel.
Jsou ale situace, kdy je deště moc, vítr se
mění na vichřici, země se otřásá a člověk
zůstává nad silou přírody stát. Stačí přívalový déšť a během hodiny je vše jinak. S tím už
máme své zkušenosti. Přesto ale spousta lidí
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podceňuje pojištění vlastního majetku ať už se
jedná o domácnost nebo nemovitost.
Přírodní živel si nevybírá, požár, výbuch, úder
blesku, náraz nebo zřícení letadla, vichřice
krupobití, sesouvání půdy, zemětřesení, tíha
sněhu a další rizika bychom neměli podceňovat.
V posledních letech nás víc než cokoli jiného
ohrožuje voda jako povodeň nebo záplava.
Co tyto dva pojmy znamenají ?
Povodní se rozumí přechodné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod,
při kterém již voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda
může způsobit škody tím, že nemůže dočasně odtékat přirozeným způsobem, nebo je odtok nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.
Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní
plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí
v místě pojištění.
Pojištění majetku je stále aktuální, každá pojišťovna má spoustu variant, jak nejvhodněji
zabezpečit váš majetek. Prohlédněte stávající smlouvy, zda kryjí rizika, která vás ohrožují,
zda pojistná částka odpovídá hodnotě vašeho majetku. S novým vybavením, modernizací
se hodnota navyšuje. K základnímu pojištění
lze sjednat i další připojištění.
Je jen na vás, jak se rozhodnete a svůj majetek – vybavení domácnosti, byt, rodinný dům,
chatu, rekreační stavení, bytový dům a nebytový prostor zabezpečíte.
Společně najdeme to nejvhodnější řešení, které odpovídá vašim podmínkám.
Ulrike Trepáková
tel. 732 832 744
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Ve fotbale vyhráli Nebaničtí,
hráči Sokolova porážku uznali
Tisková zpráva
Nebanice/Sokolov (10. září 2013) – Přátelský fotbalový turnaj, při kterém nešlo ani tak
o body, jako o zábavu a zážitek ze hry, se
uskutečnil v rámci sobotního Dne otevřených dveří v Domě na půl cesty v Nebanicích.
Do hry se zapojily čtyři týmy složené z pracovníků, klientů a přátel obecně prospěšné společnosti Pomoc v nouzi, Chráněného bydlení
Sokolov, sociálního podniku Srdce a čin, obyvatel Nebanic a hostů ze Sokolova. Při sestavování mančaftů se nehledělo na věk, míru fotbalového nadání, ani zda člověk vůbec vydrží s dechem celé utkání. Za míčem na trávník
mohl zkrátka vyběhnout každý, kdo měl zrovna chuť do hry a nebál se občasných pádů.

Myslím si, že pro obecenstvo to musela být
skvělá podívaná,“ prohlásil PR manažer Srdce a čin Milan Hloušek. Poklonu protihráčům
složil také místostarosta Sokolova Ladislav
Sedláček, který si oblékl dres, nazul sportovní boty a nastoupil za své město jako kapitán
týmu. „Musím smeknout, opravdu nám to nandali. Soupeři byli rychlí a hráli hlavou. Spousta
kluků běhala jako vítr, takže jim nebylo možné
vůbec stačit,“ řekl uznale Sedláček.
Celkové výsledky ukázaly, že na zápas se nejlépe připravili Nebaničtí. „Jsem rád, že jsme
vyhráli. Dobře jsme si zakopali,“ radoval se
8letý Marek z Nebanic, který hraje za FK Baník Sokolov. Druhé místo vybojovalo družstvo
chráněného bydlení, třetí pozici uhájil tým Pomoci v nouzi a čtvrtí skončili hráči sokolovského mančaftu. „Prohru uznáváme. Konkurence
byla lepší,“ usmál se místostarosta Sedláček.

Blahopřání Jiřímu Roubínkovi
Dlouholetému Kynšperákovi Jirkovi Roubínkovi blahopřejeme k jeho významnému životnímu jubileu – 70. narozeninám. Mnozí z nás ho
známe nejen jako učitele tělesné výchovy, ale
hlavně jako volejbalistu, vodáka, turistu, spolupořadatele všech ročníků Botasu, organizátora mnohých turistických akcí a výletů nejen
po naší republice a především jako výborného kamaráda.

Jsme rádi, že ho v Kynšperku máme. Do dalších let mu přejeme pevné zdraví a ještě hodně sil pro další aktivity.
Tomáš Svoboda
starosta
Štěpánka Neubergová
místostarostka

Milí Kynšperáci,
Největší podpory fanoušků se při zápase těšilo družstvo místních. „Nebanice do toho, Nebanice do toho,“ volaly ze všech sil nebanické děti a mávaly na své kamarády. Právě malí
fotbalisté byli velkým překvapením celého turnaje. Po trávníku běhali jako o život a urputně
se pouštěli do všech soubojů o míč. Skvělé výkony předváděli také klienti domu na půl cesty a chráněného bydlení. „Někteří hráči předváděly s balónem až neskutečné divy a sázeli
do branky soupeřů jeden gól za druhým.
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Výsledky fotbalového turnaje v Nebanicích:
1.
2.
3.
4.

Nebanice
Chráněné bydlení Sokolov, o.s.
Pomoc v nouzi, o.p.s.
Sokolov

z nepřeberné nabídky akcí společenských
i sportovních v našem městě v poslední době
zvláště vynikl již tradiční turnaj Prakiáda 2013.
Proběhl na zahradě hospůdky U Kašny v sobotu 31. srpna tohoto roku a uspořádal jej Klub
z Březové, hlavním organizátorem byl jeho
člen, kynšperák Pavel Rozmuš - ve spolupráci
s MO ČSSD a majitelem restaurace p. L. Boreckým, všeobecně známým pod přezdívkou
Špaček. Turnaj proběhl při ideálním počasí
za početné účasti střelců z Březové, Klimentova, Klatov, Svojkovic, Švabína, Myťi, Mutě-

nic, Holíče, Dolních Bojanovic, Sušice, Hrádku, Hůrek a samozřejmě z Kynšperku. Atmosféra byla přátelská a uvolněná, mezi jednotlivými disciplínami proběhly kamarádské hecy
i výměny názorů, případně víceprocentních tekutin.
Soutěžící byli rozděleni do kategorie aktivních
hráčů a hráček, dětí a zvláštní byla vypsána
pro amatéry a náhodně příchozí. Mezi „profíky“ zvítězil výše jmenovaný Pavel Rozmuš
před klimentovským Petrem Vocelkou a Josefem Brtníkem z Klatov, při shodném počtu na-
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Jmenuji se Richard Lorenz,

střílených 28 bodů rozhodl o vítězi větší počet
„desítek“. V dětské kategorii vyhrál kynšperák
David Matoušek před Jirkou Brtníkem z Klatov, třetí se umístil další domácí Honzík Nosil. Z pole „amatérů“ vyšel vítězně Kája Plánka před Romanem Zolotarem, Karlem Malým
a Honzou Kozelkou, všichni z našeho města.
Dík za hladký průběh patří kromě organizátorů a sv. Petra i sponzorům a přihlížejícím „kibicům“. Všichni zúčastnění se těší na další ročník Prakiády opět za rok.

po 25 letech jsem oprášil svoji kaskadérskou
činnost. Zapojil jsem do mého koníčka i svého 8letého syna Richarda, který se v letošním
roce poprvé zúčastnil, po mém boku, celostátního kaskadérského dne v Ostravě.

Zde jsme předvedli číslo STUNT LIVING
RAMP (živá rampa) a tím reprezentovali město Kynšperk nad Ohří a základní školu.

P. S. Bohužel musím připsat jednu smutnou informaci – necelé dva týdny po turnaji
(13. září) nás navždy opustil vítěz amatérské
kategorie a náš kamarád Kája Plánka. Pro potvrzení rčení, že neštěstí nechodí nikdy samo,
následovala jej na věčnost o tři dny později naše další kamarádka z volejbalu Miluška
Himlová. Sluší se připomenout, že v srpnu zemřel i bývalý fotbalista Slavoje a náš kamarád
Ota Tříska. Věnujte jim prosím tichou vzpomínku – čest jejich památce.
Děkuji.
Čeněk Malý
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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.

Prodej bytu 1+3 s balkonem, plocha bytu 57,8 m2 + 2,8 m2 balkon,
nad výměníkem, byt po rekonstrukci, Kynšperk, nám. SNP cena: 547.000,-Kč
Prodej domu 1+1 s garáží, manipulační plochou v Dolních Nivách
možnost rozšířit byt o podkoví, centrum obce cena: 500.000,-Kč
Pronájem neb. prostoru 21 m2, J.z Poděbrad, Kynšperk, 5000,-Kč/měs vč. energií
Prodej domu s nebyt. prost. 55 m2 + byt 1+3 ( 70 m2) v 1. patře, nám. Míru
Kynšperk n/O. cena: 1.850.000,-Kč. Možno i pronájem: 11.000,-Kč/ m. + poplatky
Prodej RD s vel. pozemky a rybníkem, Horní Rozmyšl, cena: 990.000,-Kč
Převod čl. práv k dr. bytu 1+1 v Chebu, Mírová ul. po rek. cena: 400.000,-Kč

www.reala-lakoma.cz
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