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Nový občanský zákoník
1. ledna 2014 nabude účinnosti zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Předchozí mnohokrát novelizovaná verze občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) účinná
až do konce roku 2013, vstoupila v platnost
v roce 1964, po její razantnější úpravě se volalo už mnoho let. Nakonec ale zákonodárci zvolili jinou cestu a starý občanský zákoník zcela
nahradí nový předpis. Smyslem a účelem nového občanského zákoníku je, až na výjimky,
upravit soukromá práva, povinnosti a postavení osob v jednom kodexu.
Nový občanský zákoník obsahuje 3 081 paragrafů. Nově přejímá celou řadu pravidel upravených v jiných zákonech, které zrušuje (celkem se jedná o více než 100 právních předpisů, např. obchodní zákoník, zákon o rodině, zákon o vlastnictví bytů či zákon o sdružování občanů). Ne všechna pravidla obsažená ve zvláštních zákonech jsou však přijímána bez dalšího. Nový kodex se je snaží přizpůsobit moderním potřebám. Další snahou
je upravit nebo zpřesnit některá pravidla, která současné soukromé právo neřeší, případně
je upravuje velmi stroze, a pro praxi jsou tato
pravidla potřebná.
Nový občanský zákoník je rozdělen do pěti
částí:
1. Obecná část
V této části jsou především vymezeny jednotlivé pojmy, se kterými následně text občanského zákoníku pracuje, a další významnou oblastí této části je úprava právnických osob,
a to jednak obecná a dále i úprava zcela nových typů neziskových organizací.
2. Rodinné právo
Tato část v sobě zahrnuje dnešní zákon o rodině. Dotýká se jak institutu manželství, tak
vztahů mezi příbuznými, zejména pak vztahů
mezi rodiči a dětmi.

3. Absolutní majetková práva
Část třetí v sobě skrývá definici vlastnictví,
práva k cizím věcem a problematiku dědění.
4. Relativní majetková práva
Čtvrtá část je nejobsáhlejší. Zahrnuje v sobě
různé druhy smluv, stejně tak jako závazky z deliktního jednání (tedy i odpovědnosti
za škodu).
5. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Poslední část se zabývá především legislativně technickou problematikou, mimo jiné tím,
které dosavadní zákony budou novým zákonem zrušeny.
Zde je několik zásadních změn v občanském zákoníku, které se mohou dotknout
většiny z nás:
Zvíře není věc
Pro milovníky zvířat je tato změna velmi dobrou a očekávanou zprávou. Dle § 494 živé zvíře již není věc. Živé zvíře má dle tohoto paragrafu zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Ustanovení o věcech se
na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu,
ve kterém to neodporuje jeho povaze. K § 494
se váží další ustanovení, která upravují práva
zvířat, jejich vlastníků a škody způsobené živým zvířetem nebo na živém zvířeti.
Nabytí svéprávnosti emancipací
Podle dosavadních zákonů ČR se stává člověk plně svéprávným (v dnešní úpravě občanského zákoníku „způsobilý k právním úkonům“) dosažením 18 let. Jednou z možností,
jak svéprávnosti dosáhnout dříve, je sňatek,
který je možný od 16 let. Nově bude možné
získat svéprávnost také emancipací, tzn., že
navrhne-li nezletilý, který není plně svéprávný,
aby mu soud přiznal svéprávnost, soud návrhu vyhoví, pokud prokáže, že je schopen sám
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se živit a obstarávat si své záležitosti. Minimální věk pro získání svéprávnosti emancipací
je 16 let, podmínkou je souhlas jeho zákonného zástupce. Ve výjimečných případech, kdy
je to z vážných důvodů ve prospěch nezletilého, nebude třeba takového souhlasu.
Zřeknutí se dědictví
Zříci se předem dědictví dnešní právní úprava občanského zákoníku neumožňuje. Dědic může dědictví po zemřelém buď přijmout,
nebo odmítnout. Od ledna 2014 již bude možné, aby se případný dědic předem zřekl svého dědického práva ve smlouvě se zůstavitelem. Tato smlouva musí být ve formě veřejné
listiny, jinak se považuje za neplatnou. Budoucí dědic se může díky této smlouvě zříci buď
celého dědictví, nebo pouze práva na zákonný podíl. Pokud se dědic zřekne pouze práva
na zákonný podíl, může v případě dědění ze
zákona ještě dědit.
Dědicové
Ve většině případů úmrtí dnes dochází k dědění ze zákona. Lidé stále ještě nejsou zvyklí
sepisovat si své závěti. Je to dáno především
dnešní úpravou občanského zákoníku, který
rozhodování v případě dědictví velmi komplikuje a není možné např. podmínit nabytí takového dědictví. Ve stávajícím občanském zákoníku jsou uvedeny čtyři skupiny zákonných
dědiců. Pokud není možné nalézt dědice ani
v jedné z těchto skupin, přechází pozůstalost
na stát. V rámci nového občanského zákoníku jsou tyto čtyři skupiny rozšířeny ještě o další dvě - prarodiče nebo sestřenice a bratranci
zemřelého. Tato nová úprava tak má zajistit,
aby pozůstalost zůstala pokud možno v okruhu jeho nejbližších.
Odkaz i odkazovník
Často se např. ve filmech setkáváme se situací, kdy někdo odkáže nějakou věc jinému
člověku, který o něj např. pečoval až do jeho
smrti nebo kamarádka kamarádce odkáže obraz, který u ní vždy tak obdivovala. Nejed-
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ná se však o závěť, ale o tzv. odkaz. Vzhledem k tomu, že nynější občanský zákoník odkaz neumožňuje, nemůže tato situace u nás
dnes nastat. To se má ovšem změnit, od ledna 2014 již bude možné „přenechat“ komukoliv odkaz.
A co to konkrétně znamená? Odkazem se odkazovníku (osoba, která získá odkaz) zřizuje pohledávka na vydání určité věci, popřípadě jedné či několika věcí určitého druhu, nebo
na zřízení určitého práva. Zatímco dědictví potvrzuje dědici soud, právo na odkaz uplatňuje odkazovník přímo bez soudního rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že odkazovník není dědicem, není povinen k úhradě zůstavitelových
dluhů.
Nepominutelný dědic
Dnešní podoba občanského zákoníku uvádí, které osoby jsou nepominutelným dědicem (rozlišuje se mezi potomky zletilými a nezletilými, případně jejich děti), a jaký podíl jim
ze zákona náleží. Nový zákoník upravuje výši
těchto podílů. V případě nezletilého potomka
se jedná o nepominutelný podíl ve výši 3/4 zákonného dědického podílu a v případě zletilého potomka 1/4 zákonného dědického podílu.
Dluhy v dědictví
Každý se jistě obává možných dluhů, které by
v případě úmrtí své blízké osoby mohl zdědit.
Při dnešní právní úpravě je povinnost, v případě, že dědic přijal dědictví, uhradit dluhy pouze do výše nabytého dědictví.
Předmětem dědictví je to, co dědicové musí
přihlásit, respektive to, co se nedá zapřít. Problém ovšem nastává při dokazování pozůstalosti, tedy movitých věcí, které nejsou tak
snadno zjistitelné a tudíž, pokud dědic neuvede např. obrazy, nábytek, cenné věci, čili všeobecně věci, které se dají zpeněžit, věřitelé
tak přicházejí o část svých práv. Věřitel by tak
musel prokázat existenci takových věcí, které
by poté byly zahrnuty do pozůstalosti, i když
ani to většinou na pokrytí dluhů nestačí.

Nový občanský zákoník tuto situaci řeší tím,
že do pozůstalosti jsou zahrnuty veškeré dluhy v plné výši. Dědic je tak povinen uhradit
celkové dluhy i nad rozsah nabytého dědictví,
a to případně i ze svého majetku. Vzhledem
k tomu, že výše dluhů většinou velmi přesahuje hodnotu nabytého dědictví a není tedy v silách dědice veškeré dluhy uhradit a na druhou
stranu, jak už jsme uvedli, mnoho lidí nepřizná celou pozůstalost, i na toto nový občanský zákoník myslí. Dědic má možnost ohraničit rozsah povinnosti k úhradě dluhů sepsáním
celé pozůstalosti. Jestliže tedy dědic sepsal
veškerou pozůstalost, bude povinen uhradit
dluhy jen do výše nabytého dědictví. Soupis
pozůstalosti většinou vyhotoví notář, v jednoduchých případech může být soupis pozůstalosti nahrazen společným prohlášením dědiců
o pozůstalostním dědictví.
Dle § 1675 má dědic právo vyhradit si soupis pozůstalosti, uplatní-li je do jednoho měsíce ode dne, kdy ho soud o tomto právu vyrozuměl. Soud v některých případech tuto lhůtu
může prodloužit.
Pokud se najde dědic, který vědomě neuvede do soupisu pozůstalosti nějakou movitou
věc a věřiteli se podaří prokázat její existenci,
bude tento dědic povinen dluhy uhradit v plné
výši.
Faktický nájem
Novinkou v občanském zákoníku bude v případě nájmu, mimo jiných změn, i tzv. faktický nájem. I dnes ještě existují takové nájmy,
kdy není mezi nájemcem a pronajímatelem
uzavřena žádná písemná smlouva. Od ledna
2014 tak bude platit § 2238, který má ochránit nájemce v případě, že pronajímatel z jakéhokoliv důvodu neuzavře s nájemcem smlouvu. Pokud tedy užívá nájemce byt po dobu tří
let bez písemné smlouvy v dobré víře, že nájem je po právu, považuje se nájemní smlouva
za řádně uzavřenou.

Kauce nájmu
Většinou si každý pronajímatel ve smlouvě
stanoví výši kauce (jistoty), kterou musí nájemce uhradit. Kauce slouží jako záruka majiteli nemovitosti v případě, že nájemce neuhradí nájem nebo vinou nájemce vzniknou škody
na nemovitosti. Nově je v zákoníku stanovena
maximální výše kauce na šestinásobek měsíčního nájemného.
Stavba součástí pozemku
Často se můžeme setkat s případy, kdy pozemek má jiného vlastníka než stavba na pozemku stojící, což má za následek mnoho nepříjemností a soudních sporů, pokud si samozřejmě strany vzájemně nevyhoví. Nově občanský zákoník stanoví: „Součástí pozemku
je prostor nad povrchem i pod povrchem,
stavby zřízené na pozemku i jiná zařízení
s výjimkou staveb dočasných, včetně toho,
co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.“ V praxi to pak bude znamenat,
že pokud stavba i pozemek budou mít stejného vlastníka, nebude se již jednat o dvě samostatné věci, bude tudíž možno disponovat
pouze s pozemkem vč. staveb na něm umístěných jako jednoho celku, vyjma tzv. dočasných staveb. Jestliže však dnem účinnosti tohoto zákona bude vlastník pozemku odlišný,
jak vlastník stavby, automaticky mají vůči sobě
předkupní právo. Pokud tedy vlastník pozemku bude chtít pozemek prodat, musí nejdříve
nabídnout pozemek vlastníkovi stavby a naopak.
Nový zákoník pamatuje i na seniory, kteří se
stanou obětí nepoctivých obchodníků během
zájezdových prodejních akcí. Podle NOZ se
bude nadále na tyto případy vztahovat ustanovení o smlouvě uzavřené mimo obvyklé obchodní prostory. To platí i pro případ, kdy prodejce osloví zákazníka přímo na ulici a následně ho odvede do svého obchodu. Od smlouvy pak bude možné, stejně jako u smluv uzavřených po internetu, do 14 dní odstoupit a za-
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koupené zboží vrátit do 14 dnů od odstoupení. Do stejné doby pak podnikatel musí vrátit
spotřebiteli peníze. Pokud povaha zboží neumožní spotřebiteli odeslat je obvyklou poštovní cestou, bude prodejce v případě odstoupení od smlouvy povinen převzít zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady.
Spotřebitel nebude tudíž muset rozměrné zboží (např. matrace) vozit do vzdálené provozovny, ale pouze prodejci oznámí, že si jej může
vyzvednout u něj doma.
Od 01. 01. 2014 nabude účinnosti i další důležitý zákon, a to zákon č. 90/2012 Sb., zákon
o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích).
Zákon o obchodních korporacích přebírá pouze tu část stávajícího obchodního zákoníku,

Z města

která se týká fungování obchodních společností (tedy veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením
omezeným, akciové společnosti a družstva).
Tyto zásadní změny od 1. 1. 2014 zasáhnou do života všech občanů, podnikatelů
a firem.
Podrobné informace naleznete na:
http://obcanskyzakonik.justice.cz
Zdroj:
www.zaplotem.cz
www.parlamentnilisty.cz
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Bc. Pavla Cibová
vedoucí správního a sociálního odboru

Vyměňte si řidičák!
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od
1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013.
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu
řidičské průkazy pozbývají platnosti (v souladu
s novelou zákona č. 119/2012 Sb.)
Uvedená výměna se vztahuje na následující typy řidičských průkazů:

Kde si mohu vyměnit ŘP?
Na určeném pracovišti obecního úřadu obce
s rozšířenou působností (městský úřad, magistrát města), příslušného podle místa trvalého pobytu na území České republiky. Pro občany s trvalým pobytem v Kynšperku nad Ohří
je příslušným úřadem obce s rozšířenou působnosti Městský úřad Sokolov.
Úřední doba a adresa Městského úřadu Sokolov:
Pondělí		
Úterý 		
Středa		
Čtvrtek 		

8:00
8:00
8:00
8:00

–
–
–
–

17:00
14:00
17:00
14:00

Adresa: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Telefon: 359 808 111
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Co musím mít s sebou?
„Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti
obecního úřadu obce s rozšířenou působností
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně
Kdy mně bude vydán nový ŘP?
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč.
Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší,
tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz
výše - správní poplatek 500 Kč).
Jak eliminovat čekací lhůty?
Držitelé ŘP, kteří budou výměnu ŘP odkládat a dostaví se na příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností (dále jen „ORP“)
ke konci roku 2013 (podle data vydání prů-

kazu) se vystavují reálnému nebezpečí dlouhých čekacích lhůt jak na podání žádosti o vydání ŘP v rámci povinné výměny ŘP, tak také
na vydání ŘP.
V této souvislosti Ministerstvo dopravy doporučuje neodkládat výměny ŘP a dostavit se
na ORP v dostatečném předstihu.
Některé ORP nabízejí možnost objednat se
na konkrétní datum a hodinu tzv. on-line, příp.
telefonicky. Před tím, než se rozhodnete řešit výměnu ŘP, který podléhá povinné výměně, ověřte si na internetových stránkách ORP,
zda je možné využít této možnosti, případně
zda je možné se telefonicky objednat.
Bližší informace naleznete na www.vymentesiridicak.cz
Zdroj: www.vymentesiridicak.cz
Bc. Pavla Cibová
vedoucí správního a sociálního odboru

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
- 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
- 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.
562 v Gorkého ulici, Kynšperk nad Ohří o výměře 52,32 m2 za těchto podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let
- výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci
služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání
rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání
Ing. Radomíra Kiclová
referent majetkového odboru
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ZUŠ

Návštěva statku Kamenný Dvůr
S radostí jsme přijali pozvání pana Ifkoviche,
abychom s dětmi z naší mateřské školy navštívili jeho statek na Kamenném Dvoře.

pice, krocany, bažanta, bernardýna a páva
s celou rodinou. Nejvíce je však zaujal pštros,
který si pochutnával na rohlících.
Celý areál statku je vzorně uklizený, plný
upravených keřů, stromů a květin. Uprostřed
dvora stojí několik krásných traktorů-veteránů,
na kterých si děti s chutí poseděly. Nakonec
ještě snědly svačiny od maminek a byl čas k
návratu.

Poděkování Správě majetku
Děkujeme panu Werneru Zährlovi a zaměstnancům Správy majetku za pěkné nové schody
k suterénu mateřské školy a za úpravu vstupu do těchto prostor MŠ Zahradní.
Mgr. Vlastimila Prchalová,
MŠ Školní

Výchovný koncert
Koncert, který naše škola připravila pro žáky
ZŠ Kynšperk nad Ohří dne 25. 9. 2013, se
vydařil. Svědčila o tom chvála učitelek, které
k nám do ZUŠ žáky přivedly, ale také potlesk
samotných žáků.

Protože jsme zdatní sportovci, chtěli jsme se
na statek vydat pěšky, cestu nám ale zkřížila
nová dálnice. Naštěstí nám vyšel vstříc Městský úřad Kynšperk nad Ohří a dopravu zajistil
prostřednictvím pana tajemníka Kučery svým
transitem.

ho okolí /Šabina, Libavské Údolí, Kaceřov, Habartov, Nebanice, Pochlovice/ naši školu navštěvují a my z toho máme opravdu radost.
Za posledních 8 let se počet žáků v Základní
umělecké škole pohybuje v průměru 356 žáků
v jednom školním roce.

Ještě jednou tedy děkujeme panu Ifkovichovi
za krásný zážitek a těšíme se zase někdy nashledanou!
Děkujeme také Městskému úřadu Kynšperk
nad Ohří a panu tajemníkovi Kučerovi za zajištění dopravy!
Po příjezdu na statek nás přivítal pan Ifkovich
a děti pohostil malým občerstvením.
A potom už jsme se vydali na prohlídku statku. Děti si prohlédly kravín, vepřín, ohromnou
stodolu, kombajn. Zblízka viděly krávy, telátka, prasata a úžasná malá selátka. Také sle-
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Ivana Vebrová
Milena Becková
a děti ze třídy LES
Mateřské školy U Pivovaru,
Kynšperk nad Ohří

Na výchově dětí k hudebnímu cítění spolupracujeme se ZŠ i MŠ již delší dobu a myslím,
že se nám to daří. Děti z Kynšperka i z blízké-

Karbulová Zdeňka
ředitelka ZUŠ Kynšperk nad Ohří
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Pramen ANITA

Různé

Projekt chodovských gymnazistů
„Rekultivace pramene ANITA“ je nejlepší v ČR!
Od května do září letošního roku naši žáci Simona Jiříková a Radek Maxa společně s paní
učitelkou Mgr. Lucií Koudelkovou neúnavně pracovali na realizaci projektu „Rekultivace pramene ANITA“. Jedná se o téměř zapomenutý pramen ležící na hranici sokolovského a chebského okresu, mezi obcemi Nebanice a Chotíkov. Pramen i jeho okolí byly ve velmi zpustošeném stavu a právě náš tým se zasloužil o celkovou úpravu tohoto místa. Výsledek realizace sklidil obrovský ohlas u široké
veřejnosti, o čemž svědčí velké množství děkovných a pochvalných e-mailů, ale i osobních pochval samotnými návštěvníky pramene. Bylo úžasné sledovat, jak pramen vstává
z mrtvých a stává se z něj pomalu ale jistě hojně navštěvované místo. Už toto byla pro náš
tým obrovská výhra! 		
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dlouho užívat.
Doufáme, že budeme moci znovu a znovu dokazovat, že vedeme naše žáky tím správným
směrem, jelikož právě v jejich rukou leží celá
naše budoucnost.
Mgr. Lucie Koudelková
Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Ohlédnutí za chovatelskou výstavou,

Avšak po skvělé závěrečné prezentaci Radka
a Simony měla porota jasno. Náš projekt ohodnotila jako nejlepší ze všech! Snad ještě dříve,
než si naši vítězové mohli svůj triumf uvědomit,
se rozpoutal kolotoč poskytování rozhovorů
do rádií, televize i novin. I toto je pro naše žáky
veliká a cenná zkušenost. 		
Avšak stále nikdo netušil, jak tým obstojí v konkurenci ostatních realizovaných projektů z celé České republiky. V pátek 4. října naši reprezentanti nastoupili s prezentací svého projektu při vyhlášení výsledků celostátní soutěže „Voda pro život“, pořádané Institutem aplikované ekologie Daphne
ČR, v nádherném jihočeském městě Třeboň. Je třeba podotknout, že konkurence
byla opravdu silná. Zkrátka výběr z nejlepších projektů z celé ČR, které excelovaly v 1.
kole této soutěže a kterým byla, stejně jako
našemu týmu, poskytnuta dotace na realizaci vlastních projektů.		

lí. Můžeme si dovolit tvrdit, že většina našich
žáků chápe, že co se týká současného stavu
naší planety, je potřeba začít více dávat než
brát.
A to je myšlenka, ke které je dnes potřeba vést
mládež, abychom si mohli naši planetu ještě

kterou ve dnech 7. - 8. 9. 2013 uspořádala místní základní organizace Českého svazu
chovatelů ve spolupráci s Karlovarským krajem, městem Kynšperk nad Ohří, Městským
kulturním střediskem, základní školou a pivovarem Zajíc.
Výstava a doprovodný program byly hodnoceny návštěvníky, chovateli z ČR, SRN a posuzovateli jako něco nevídaného a „nasazenou laťku“ přirovnávali ke skoku o tyči. Připočteme-li k tomu krásné víkendové počasí, návštěvnost přes osmi set dospělých a několika
set dětí, pak je třeba všem, kteří nám s pořádáním pomohli, srdečně poděkovat.

Zvláštní poděkování patří paní magistře Danešové a všem kynšperským mažoretkám, které nám na výstavě vystoupily a Aleši Pavlovičovi nejen za uspořádání výstavky historických motocyklů a automobilů, projížďky dětí
městem, ale i za nesmírnou pomoc při stavbě
a úklidu výstavního fundusu. Domnívám se, že
Kynšperská výstava si našla své pevné místo
v kalendáři výstav ČSCH, přispěla k popularizaci města a již teď se těšíme na shledání při
druhé oblastní výstavě v září 2014 v Kynšperku nad Ohří.
Ing. Miloslav Neubauer
předseda ZO

Blahopřání
Tak tiše jako sen
přišel vašich narozenin den,
žijte blaze v plném zdraví,
užívejte toho, co vás baví.
Ať splní se vám nejtajnější přání.
Skvělé je také to, že konečně můžeme dokázat veřejnosti, že na naší škole vychováváme
úžasné mladé lidi, kterým není lhostejné, co
se okolo nich děje, a kteří se dokáží sami aktivně podílet na zlepšování kvality svého oko-

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

V listopadu 2013 oslaví své narozeniny členka
naší ZO SPCCH paní
Dobrová Ilona
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Různé

Různé

Město Kynšperk nad Ohří oznamuje
zámysl 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).

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.

Zveme Vás srdečně na prodejní výstavu,
kterou pořádá kynšperský klub PALIČKA
v prostorách prodejny knihkupectví a papírnictví ALFIK
ve dnech 23. a 24. listopadu.
Ženy z tohoto klubu pro Vás připravily drobné dárky se zaměřením ,,ZIMA – VÁNOCE“.
Za symbolickou cenu do 50,- Kč si budete moci zakoupit paličkované, papírové a háčkované
vánoční ozdoby, drobné šperky a další malinké výrobky, které se mohou stát vánočními dárky.
Výtěžek z této akce bude věnován na dobročinné účely.
Zakoupením dárku potěšíte nejen své blízké, ale také prospějete dobré věci.

VÁNOČNÍ KONCERT
ROHÁČI
Z LOKTE NAD OHŘÍ
CHLUM SVATÉ MAŘÍ

15. 12. 2013 – OD 16.00 HOD.
V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

VSTUPNÉ 50,- KČ
10
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Různé

Jiřinková zábava

Chovatelé zaplnili „zimní zahradu"

Partnerská setkání zástupců měst Kynšperk nad
Ohří a Himmelkron – Setkání seniorů
Dne 2. 11. 2013 proběhne v rámci „Partnerská setkání zástupců měst Kynšperk nad Ohří
a partnerského města Himmelkron“ Setkání
seniorů partnerských měst. Cílem tohoto setkání je prohloubení našich přátelských vztahů
uspořádáním společných kulturních akcí, poznávání pamětihodností Karlovarského kraje.
V rámci tohoto setkání se uskuteční návštěva
zámku a pivovaru v Chýši.

19. října, kde uspořádali ve spolupráci s Městským kulturním střediskem „Jiřinkovou"
zábavu. Nálada byla výborná, k čemuž přispěl, u chovatelů již tradiční, bohatý doprovodný program. Pro chovatele místní základní organizace to byl tak trochu svátek, protože právě oslavili 1. výročí od svého založení.

Projekt je spolufinancován v rámci programu
přeshraniční spolupráce CÍL 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, Dispoziční fond, je spolufinancován Evropskou
unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Investice do vaší budoucnosti“.
Projekt byl vypracován s pomocí regionálního sdružení obcí a měst Euregio Egrensis –
Správce Dispozičního fondu.
Ing. Vladimír Palík

vystoupením dvou skupin mažoretek, tradiční
soutěží na podporu chovatelství s pěknými cenami, volbou MISS jiřinkové zábavy, vystoupením country skupiny Skromní z Chebu až
po vyvrcholení večera, kterým bylo vyhlášení
nejsympatičtějších párů.

Za ten první rok činnosti se plně zapojili
do dění ve městě. Pořádali ve spolupráci se
ZŠ předvánoční „Soutěžně zábavné odpoledne„ pro děti z dětského domova z Horního
Slavkova a pro žáky ZŠ, Velikonoční zábavu,
1. Oblastní výstavu králíků, drůbeže a holubů
a 1. Krajskou výstavu mladých chovatelů pod
záštitou hejtmana Karlovarského kraje a starosty města Kynšperka nad Ohří.
Jiřinková začala světovou premiérou „Kynšperské chovatelské" v podání chovatelů
na známou melodii, kterou si opatřili vlastním
textem a hudebním doprovodu skupiny Galaxie, která večer provázela . Nutno podotknout,
že v průběhu interpretace se přidala na podporu většina přítomných. Celkový „umělecký
dojem" okořenily nejmladší kynšperské mažoretky v choreografii Mgr. Danešové, které přišly na pomoc. Zdařilý večer pokračoval výstavkou fotografií ze všech akcí, které chovatelé v prvním roce pořádali a návštěvníci zábavy si je mohli po skončení zábavy odnést,
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Toto vyhodnocení jsme nechali úmyslně až
na půlnoc, protože mezi třemi vyhodnocenými páry byli i manželé Gregorovi st. Pan Josef Gregor oslavil dne 20. října 2013 krásné životní jubileum 89 let. Ten, kdo ho viděl s paní
v tanečním reji, nemohl tomu uvěřit. Pan Josef
Gregor obdržel od základní organizace svazu
chovatelů čestné členství a po předání květi-

nového daru si s manželkou a v kroužku návštěvníků zatančil na oblíbenou píseň sólo.
Věřte, že málokteré oko zůstalo suché.
Závěrem bych chtěl jménem Základní organizace Českého svazu chovatelů poděkovat
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Jiřinková zábava

Knihovna

Městská knihovna,

všem, kteří nás v letošním roce podpořili a pomohli zorganizovat všechny akce, kterých se
zúčastnilo bezmála dva tisíce spoluobčanů
a návštěvníků z celé ČR a příhraničních oblastí SRN.

Chebská 386, Kynšperk nad Ohří
Kontakt: tel. 352 683 278,
e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
www.kynsperk.knihovna.info

Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí: 8.00-12.00 12.30-18.00
Středa: 		
12.30-17.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 12.30-18.00

Již teď se těšíme na shledání při našich akcích
v roce 2014.

Novinky pro dospělé:
Brown,D. – Inferno, James E L, - Padesát odstínů svobody, Cornwell,B. – 1356 Pomáhej
vám Bůh a bojujte jako ďábel, Zouny,P. – Křižovatky, Hartus,J. – Broskve pro otce Francise, Brown,S. – Drsný chlap,Gruber,V. – Noc
s ďáblem, Klimecká,V. – Druhý život Marýny
G., Proctor,C. – Pod australským sluncem,
March,M. – Můj život, moje rodina a Meryl
Streepová, Devátá,I. – Jak jsem se zbláznila
Historie:
Webb,K. – Reverendova žena, Plaidy,J. –
Cesta povstání, Vandenberg,P. – Kejklířova
žena, Körnerová, H.M. – Kočár do neznáma,
Kinkel,T. – Ve stínu královny

Detektivky a thrillery:
Hill,J. – Bobby Conroy vstává z mrtvých, Spark,D. – Vězeň z Guantanáma, Christer,S. – Tajemství Turínského plátna, Koontz,D. – Tajemný Thomas, Březina,J. – Na kopci, Rottová,I. – Muž, který četl, Kerr,P. – Praha osudová, Patterson,J. – Provinilé manželky, Gardner,L. – Chyť mě, Kliment,M. – Modřiny
Romány pro ženy:
Poncarová,P. - Hříšné vztahy, Aiken,J. –
Schovanka Eliza, Quick,A. – Tajemná žena,
Steel,D. – Přátelé navždy, Jakoubková,A. –
Darovanému manželovi na zuby nekoukej,
Cain,J.M. – Mildred Pierceová, Myers,T. – Šamanovy ženy, Deveraux,J. – Pod maskou měsíce, Beckerová,Z. – Róziny dcery
Pro děti:
Macourek,M. – Všichni sloni v orchestru, Čapková ,B. – Zpívající kuchyň, Blyton,E. – Správná pětka v sovím doupěti, Mischke,S. – Štvanice na vílu,Tashhjian,J. – Žil jsem jako kniha,
Šmoulové 2 – Únos Šmoulinky

Za knihovnu
Irena Zolotarová

Ing. Miloslav Neubauer
předseda ZO
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Různé

Různé

Systém Zdravotnické záchranné služby
Karlovarského kraje
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje nabízí moderně fungující službu pro
občany regionu, kteří jsou v ohrožení života.
Zdravotničtí záchranáři pracují v tzv. setkávacím systému, jehož základní pilíř tvoří dvoučlenná výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci (tzv. RZP). Takových skupin máme
po kraji rozmístěných 17, „jsou to pojízdné jednotky intenzivní péče“.
Pro letošní zimu na základě uzavřené dohody
o spolupráci navíc ZZS KVK zapojí zdravotníky horské služby i do primární péče o pacienty volající 155 z odlehlých míst na horách v příhraniční oblasti.
Celkem tedy v Karlovarském kraji pracuje 22
výjezdových skupin, které poskytují zdravotní
služby lidem v ohrožení života. Pro představu je přiloženo schéma rozmístěný sanitních
vozů v Karlovarské kraji.
Tito záchranáři v sanitních vozech RZP poskytují prvotní pomoc, zasahují jako první – křísí, zajišťují dýchací cesty, stabilizují pacienty s těžkými úrazy. Jejich sanitky jsou hustě
rozmístěny po celém kraji tak, aby záchranáři byli na místě mnohem dříve než do 20 minut. V současnosti je průměrný dojezdový čas
záchranky v Karlovarském kraji pod 9 minut.
Lékaři na záchrance slouží v 5 osobních vozidlech rozmístěných po celém kraji a v případě,
že případ přesahuje možnosti záchranářů, vydává se na místo i osobní vůz s lékařem. Rozmístění sanitních vozů nyní odráží skutečnou
potřebu v kraji a to jak s ohledem na obsluhované území, tak na počet obyvatel i na podmínky stanovené zákonem o zdravotnické záchranné službě. Rozmístění vozidel s lékařem
je třeba vnímat jako orientační, protože často jsou na cestě od případu k případu, podle
toho, kde je jich více potřeba.
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MUDr. Roman Sýkora, Ph.D. ředitel
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
www.zachrankakv.cz
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PROGRAM KINA
LISTOPAD 2013

KINO PROMÍTÁ
V ÚTERÝ A V NEDĚLI

úterý 5.11. v 16.30 a ve 20.00 hod.
KOVÁŘ Z PODLESÍ
Filmová pohádka, ve které spolu s herci hrají animované postavy. Podlesí je malá vesnička, kterou se před lety přehnala válka s Turkem. Dobré houbové víly byly tehdy požádány
o pomoc, ale protože vykonaly dobro i zlo zároveň, byly potrestány a staly se z nich houbové baby. A na Podlesí za to padla kletba. Teď
přišel čas vše napravit, ale ve vsi se objevil
Drak. A tak zatímco se Toník snaží zachránit
svou milou Bětku ze spárů zlých víl, jeho strýc
Kovář se, se svými zaměstnanci Veverkou a
Křečkem, vypraví na Draka. Hlavní myšlenkou
pohádky je, že se zlem nelze bojovat hrubou
silou, ale naopak – rozumem, srdcem a odvahou. Hrají: Bolek Polívka, Gregor Bauer, Valerie Šámalová, Filip Dvořák a další. Česko /
Slovensko, MP, vstupné 40 Kč, délka 85 min.

úterý 12.11. v 16.30 a ve 20.00 hod.
RYCHLE A ZBĚSILE 6
Na konci pátého dílu se Dom (Vin Diesel) a
Brian (Paul Walker) radovali z dobře odvedené práce, když jejich zásluhou skončil jeden
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mafián z Ria o sto miliónů dolarů chudší a oni
o stejnou sumu bohatší. Vše však mělo háček, nad oběma visela hrozba vězení, a tak se
museli rozprchnout po světě, daleko od svých
blízkých. Zvláštní agent Hobbs (Dwayne Johnson), jenž jim šel po krku, se mezitím zaměřil
na novou partičku bezohledných námezdných
řidičů, kteří svých schopností za volantem využívají k páchání zločinu. Skupina vedená bezohledným a chladnokrevným géniem zločinu
Owenem Shawem (Luke Evans) mu ale neustále uniká, a tak se ji rozhodne zastavit jejich vlastními zbraněmi. S pomocí rychlých řidičů, kteří jako by se za volantem narodili. A
těmi nejlepšími jsou přece Dom, Brian a jejich
tým. Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne
Johnson, Tyrese Gibson a další. USA, MP 12,
vstupné 40 Kč, délka 130 min.
úterý 19.11. v 16.30 a ve 20.00 hod.
PŘÍBĚH MÉHO SYNA
Svobodná matka Gemma (Penélope Cruz)
přijíždí se svým dospívajícím synem Pietrem do Sarajeva, aby poznal zemi, ve které
se narodil. Před 16 lety ji museli kvůli bosensko-srbské válce opustit. Gemma se tak vrací do míst, která v ní probouzejí dávné vzpomínky. Před lety se tu zamilovala do Diega
(Emile Hirsch), Pietrova otce. Tehdy zoufale
toužili po dítěti, Gemmě se však nedařilo otěhotnět. Společně našli řešení, kterého Gemma poté trpce litovala. Když prchala z obléhaného města, Diego se rozhodl zůstat. Nyní
na Gemmu čeká minulost, která ji postaví tváří v tvář ztrátě milovaného manžela, ale také
poznání síly lásky. Itálie / Španělsko / Chorvatsko, MP , vstupné 40 Kč, délka 127 min.
úterý 26.11. v 16.30 a ve 20.00 hod.
BÍDNÍCI
Když bývalého galejníka Jeana Valjeana
(Hugh Jackman) propustí na podmínku, netuší, že za zády bude mít jako věčný stín posed-

lého inspektora Javerta (Russell Crowe). Ten
ctí zásadu, že zloděj zůstane vždy zlodějem a
Valjean se zdá být jasným příkladem, zvlášť
když pravidla podmínečného propuštění záhy
poruší. Jenže Valjeanovi se daří unikat, začne
žít pod změněnou identitou, stane se ctihodným občanem a dokonce starostou, jenže ani
tehdy není před slídivým Javertem v bezpečí. Po smrti tovární dělnice Fantine (Anne Hathaway), kterou si klade za vinu, se ujme její
dcerky Cosette. Společně s ní pak před zákonem utíká do anonymity francouzské metropole. Tam na ně po pár letech relativního klidu
čeká kromě Javerta i další nebezpečí – ulice
bobtnající revolucí, kterou připravují mladí kluci. Hrají: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne
Hathaway a další. Velká Británie, MP, vstupné
40 Kč, délka 157 min.

O SNĚHURCE
- vstupné 35 Kč
neděle 24.11. v 15.00 hod.
LEGENDÁRNÍ PARTA
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 90 min.
sobota 30.11. v 17.00 hod.v kině
JAK SE ČERTI ŽENILI
- divadelní představení
- dětská skupina kynšperských ochotníků
- vstupné 30 Kč
- předprodej vstupenek od 1.11. v kině
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 PROSINEC

PROMÍTÁME POHÁDKY PRO
DĚTI V NEDĚLI V MĚSÍCI
LISTOPADU 2013
neděle 3.11. v 15.00 hod.
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
ČR, MP, vstupné 25 Kč, délka 90 min.
neděle 10.11. v 15.00 hod.
ZAMBEZIA
Jižní Afrika, MP, vstupné 25 Kč, délka 83 min.

pátek 13.12. od 19.00 hod v kině
POHODA VÁNOC s PAVLEM TRÁVNÍČKEM
Adventní posezení a povídání nejen o Vánocích, pohádkách a divadle se spoustou vánočních písní navodí pohodovou atmosféru přicházejících svátků.
Účinkují: Pavel Trávníček
Monika Fialková
Josef Hejcman
Šimon Pečenka

neděle 17.11. v 15.00 hod.
- divadlo KAPSA Andělská Hora
- divadelní muzikálová pohádka
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Listopadová noční obloha nad Kynšperkem
Listopadem obvykle začíná období zhoršeného počasí, ale i tak se najde vždy několik
nocí, kdy je obloha alespoň částečně jasná.
První hvězdy se začnou objevovat již půl hodiny před osmnáctou hodinou a o hodinu později bude tma dokonalá, protože nastane astronomická noc.
I když dokonalá ve svitu lamp a poutačů nikdy nebude. Prostě kdo chce vidět jinou oblohu, než jaká je vidět ve městě, musí pryč, daleko od města a tam se bude podivovat, kolik
hvězd na obloze uvidí.
Po setmění se nejdříve objeví hvězda Vega
z ještě letního souhvězdí Lyry. Je to nejjasnější hvězda letních nocí a v listopadu ji najdeme vysoko nad západním obzorem. Na jihozápadě, téměř nad naší hlavou svítí Deneb,
který je nejjasnější hvězdou souhvězdí Labutě. Třetí jasnou hvězdou je Altair ze souhvězdí Orla. Najdeme ho na jihojihozápadě v polovině výšky mezi obzorem a nadhlavníkem a
spolu s Vegou a Denebem tvoří tzv. velký letní trojúhelník.
Zatímco maličké souhvězdí Lyry snadno přehlédneme, souhvězdí Labutě našemu zraku
neujde. Má podobu kříže, na jehož kratším
konci je hvězda Deneb a na delším konci kříže je o dost slabší hvězda Albireo. Je to vlastně dvojhvězda, ale na to přijdeme až při pozorování dalekohledem. Navíc je to dvojhvězda
barevná. Její jasnější složka je oranžová, druhá, o něco méně jasná hvězda má barvu modrou. Deneb představuje ocas Labutě, dvojhvězda Albireo je naopak zobákem Labutě.
Dalším letním souhvězdím je Herkules. Stále ho najdeme ještě dost vysoko nad západním obzorem. Herkules ze všeho nejvíce připomíná převrácený květináč a mezi jeho pravou horní a pravou dolní hvězdou najdeme kulovou hvězdokupu M13. Je to nejjasnější kulová hvězdokupa, kterou můžeme od nás pozo-
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rovat, a za jasných bezměsíčných nocí je viditelná jako mlhavá skvrnka i bez dalekohledu.
Podzimní souhvězdí vyplňují zvečera v listopadu celou jižní a jihovýchodní oblohu. Nejnápadnější z hvězdných obrazců na podzimní obloze je Pegasův čtverec a najdeme ho
již vysoko nad jihovýchodním obzorem. Pegasův čtverec je částí souhvězdí Pegasa, ne
však celý. Levá horní hvězda Pegasova čtverce je totiž nejjasnější hvězdou souhvězdí Andromedy. Ta vlevo nahoře na Pegasův čtverec navazuje. V souhvězdí Andromedy můžeme za jasných a bezměsíčných nocí spatřit
Velkou galaxii v Andromedě. Okem je sice
vidět jen jako mlhavá skvrnka, a to ještě daleko od rušivých světel měst, ale již v triedru ji
uvidíme zcela spolehlivě. Je to galaxie podobná té naší, jen je o mnoho větší. Pod Andromedou, vlevo od Pegasova čtverce najdeme
souhvězdí Berana.
Ještě tu máme nezapadající souhvězdí viditelné celý rok. Velkou medvědici (Velký vůz) a
Malého medvěda (Malý vůz) najdeme zvečera nad severním obzorem pod Polárkou. Dalším nezapadajícím souhvězdím je Kasiopeja.
Má podobu písmene W a najdeme ji večer vysoko na severní obloze. Mléčná dráha je v listopadu špatně pozorovatelná. Přesto ji můžeme v místech s temnou oblohou vidět, jak se
táhne od západu k východu, přičemž na západě je nejjasnější, směrem k východu její jasnosti ubývá.

možnosti, že ji spatříme na denní obloze. 16.
- 22.11. je první šance ji vidět pouhým okem.
Bude viditelná na ranní obloze, nad SV obzorem v souhvězdí Panny. 22. - 25.11. bude
směřovat nízko k obzoru do souhvězdí Vah.
Poté se kometa přiblíží ke Slunci a 28.11., kolem 19.hod proletí periheliem (provede otočku
kolem naší hvězdy) a zamíří si to k naší Zemi
- 26.12. se velkou rychlostí (35,5 km/sec - 127
800 km/h) prožene ve vzdálenosti „pouhých“
64,2 mil. km od Země. 28. 11. - začátek prosince bude viditelná i ve dne v blízkosti Slunce (pozor na nebezpečí poškození zraku).
V prosinci se viditelnost bude zlepšovat a přesune se na večerní oblohu. Čeká nás krásné
divadlo.

Úkazy
3.11. ve 13:50 hod - Měsíc v novu, úplné zatmění Slunce pozorovatelné ze stř. Afriky a
Atlantiku, a jako částečné ze sev. Ameriky a
jižní Evropy. 7.11. - Měsíc v konjukci s Venuší, 6. a 7.11. večer nad JZ obzorem, 17.11.
v 16:15 hod - Měsíc v úplňku, 22.11. - Měsíc
v konjukci s Jupiterem, 22.11. ve 4:47 hod Slunce vstupuje do znamení Střelce.
Všem Střelcům přeji krásné narozeniny
Benda Pavel

Kometa ISON
Ke Slunci se blíží velice nadějná kometa, která
by mohla být viditelná pouhým okem a rozvinout na obloze dlouhý jasný ohon. Kometa by
mohla být nejjasnější kometou od roku 1997,
kdy jsme měli možnost pozorovat jasnou kometu Hale-Bopp. Odhady jasnosti hovoří i o
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Zájezd

Ulrike Trepáková

Zájezd do Aquaparku Weiden

Vážení a milí občané,
Problém spočívá i ve výši finančních nákladů, které jsou s tím spojeny a také s vedením
soudního sporu.
Přesto nemusíme být zrovna právníkem, abychom se svých práv domohli. K tomu, abychom měli vždy odbornou pomoc na dosah,
slouží pojištění právní ochrany. U nás není ještě tak běžné jako v zahraničí, přesto ho některé pojišťovny v nabídkách mají, lze je sjednat
i jako doplňující k životnímu nebo majetkovému pojištění, nebo zcela samostatně.

Již řadu let pořádá Centrum zájezd do Aquaparku ve Weidenu, kde je velké množství
vodních atrakcí (tobogán, dravá řeka, perličkové koupele apod.).
Hlavní předností je termální voda, která dosahuje příjemných 31°C.
Do tohoto vodního světa vyrážíme již 21. listopadu.
Zájemci se mohou přihlásit v našich Centrech v Karlových Varech, Sokolově a
Chebu, kde jsou také nástupní místa.
Zájezd lze také využít k nákupům v městečku Waldsassen a Weiden - kulturního a
hospodářského centra severního Falcka, nebo k jeho prohlédnutí.

Ceny zájezdu do Aquaparku Weiden 21. 11. 2013
Nástupní místo

Dospělí

Dítě do 18-ti let

Dítě do 6-ti let

Bez bazénu

Karlovy Vary

360,-

260,-

210,-

210,-

Sokolov

330,-

230,-

180,-

180,-

Cheb

300,-

200,-

150,-

150,-

V čem spočívá pojištění právní ochrany?
Podle stanoveného limitu pojistného úhradu soudních poplatků, zaplacení právního zástupce, náklady na soudem nařízené znalecké posudky apod.

Odjezdy na zájezd do Aquaparku Weiden 21. 11. 2013
Nástupní místo
Karlovy Vary

Čas odjezdu
8:00

Sokolov
Cheb

8:20
8:50

Místo odjezdu
Tržnice, výstupní místo autobusů
Student Agency
Autobusová zastávka, proti Gymnáziu
U bowlingu proti nádraží

Cena zahrnuje: vstupné na tři hodiny do Aquaparku ve Weidenu a
dopravu
Cena nezahrnuje: úrazové a zdravotní pojištění
Předpokládaná doba návratu je mezi 17. až 18. hodinou.

Zkrátka je to zajištěná odborná služba, která
se vztahuje i na členy vaší rodiny.
od 1. ledna 2014 nás čeká jedna z největších
legislativních změn –
v platnost vstoupí nový občanský zákoník.
Zcela nová legislativa v oblasti soukromého
práva přináší do života běžných občanů i obchodních společností řadu podstatných změn.
Nový občanský zákoník reguluje náš každodenní život, týká se skoro všech oblastí našeho života – je dobré vědět, co si můžeme dovolit vůči svému sousedovi, čeho se můžeme
domáhat v oblasti rodinného práva, práva věcného či dědického, v oblasti smluv, závazků
nebo odpovědnosti.
Pro nás, běžné občany, je zpravidla téměř nemožné hájit své právní zájmy bez odborníka,
v životě mohou nastat situace, kdy budeme
potřebovat chránit a prosazovat svá práva.

Ve kterých situacích se toto pojištění vyplatí ?
Např. při řešení sporů z nájemních a podnájemních smluv, obhajoba pojištěného v přestupkovém řízení, pracovněprávní spory, reklamace, sousedské vztahy.
Plnění z pojištění právní ochrany se týká veškerých nákladů spojených s řízením.
Je jen na nás, jak se rozhodneme, ale je důležité vědět, kdo nám v případě právních problémů pomůže – zda to bude kamarád nebo
právník, zda budu mít dostatek peněz na zaplacení.
Sjednání pojištění právní ochrany je pro každý
případ tím nejlepším řešením.
Ulrike Trepáková
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Stolní tenisté
nejvýznamnější turnaj historie zvládli
Po 24 letech se v našem městě konal jeden
z osmi turnajů Velké ceny veteránů. Tentokrát byl zájem o náš turnaj mnohem větší než
o ten minulý. Za šestnácti stoly ve dvou hernách bojovalo téměř 150 účastníků, ze všech
končin naší vlasti, z Německa, Švýcarska
a Slovenska.

níkům předvést mnohdy výborné výkony.
Ovšem není to žádný div, vždyť řada zejména
mladších účastníků působí dosud v ligových
soutěžích a mnozí z aktérů vlastní medaile
ze světových, či evropských šampionátů. Tři
z nich jsou dokonce současnými mistry světa, další mistrem Evropy. Neztratili se ani stolní tenisté našeho kraje. Vala hrající v Německu dokonce svoji kategorii překvapivě vyhrál,
Švecová a Volf skončili druzí, Vimrová a Hrčka třetí. Některým medailová umístění těsně
unikla, ostatní se přesvědčili na vlastní kůži,
jak dobří jsou jejich kolegové. Poslední turnaj sezony pořádají tradičně v Hluku. Na tomto turnaji, kam se probojovalo osm nejlepších
hráčů všech jedenácti kategorií se rozhodne o
mistrovských titulech. Také zástupce naší TJ
nebude chybět. Bude „útočit“ z druhé pozice.

Význam akce podtrhl svojí účastí náměstek
krajského hejtmana pan Čermák, starosta
města Ing. Svoboda, místostarostka paní magistra Neubergová a řada dalších osobností.
Účastníky přivítal a turnaj zahájil několikanásobný mistr světa předseda klubu veteránů
Ruzha. Překvapení několika přítomným divákům připravila skupina účastníků, která tradičně zazpívala hymnu klubu.

Pak už se začalo bojovat o důležité body. Ani
mizerné osvětlení naší haly nezabránilo účast-
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Turnaj skončil úspěchem, žádný z účastníků si na nic nestěžoval, všichni hodnotili akci
s uznáním, ocenili dobrou organizaci, vybavení heren, občerstvení. Hřejivě působil kompliment na laskavé, ochotné jednání organizátorů akce. Mnozí z účastníků označili naše pěkné město překvapivě jako klidnou oázu. Naše
město je skutečně pěkné, jenom si toho nevšímáme.
Menší stín nad úspěšnou akcí přinesla pouze
drobná „komplikace“ s ubytováním některých
účastníků. Ono v našem městě ubytovat na-

jednou více než šedesát lidí je samo o sobě
řekněme složité. A je potřeba také majitelům
místních penzionů, kteří se na úspěchu akce
také podíleli, poděkovat.
Na závěr je slušné poděkovat vedení základní
školy, ředitelce, paní Mgr. Hruškové Bursové,
Mgr. Neubergové a Janě Tomsové, bez kterých by se náš turnaj nemohl konat.
Velké ocenění zaslouží správcová paní Rohlíková, více než dvě desítky hodin obětovala
pro úspěch tohoto turnaje paní Milena Chalupová. Ochotně pomohl s přepravou potřebného nářadí pan Kincl. Také členové VV TJ Dr.
Štrunc, Rohlík a předseda organizace Wagner
a někteří členové oddílu st. tenisu se podíleli na úspěšném konání této významné akce.
O. Volf

Turistické závody – podzimní část sezóny
Po prázdninové přestávce se vracíme do školy, členové turistického kroužku také k podzimní části závodní sezóny. V sobotu 14. září
2013 se uskutečnilo v Orlové (Moravskoslezský kraj) Mezinárodní mistrovství v Turistickém závodě, na kterém se sešlo na 200 reprezentantů Česka, Slovenska, Německa a Peru.
Počasí dělalo vrásky pořadatelům i závodníkům, na mokré a kluzké trati všichni museli vydat veškeré své síly. Naši republiku reprezentovali i zástupci z Kynšperka nad Ohří.

V kategorii nejmladší žákyně běžela Magdalénka Wagnerová, která nenechala nikoho
na pochybách, že je právem mistryní ČR a své
prvenství obhájila i na mezinárodní úrovni.
Maruška Wagnerová, která v kategorii mladší žákyně získala druhé místo a stříbrnou medaili a Ladislava Procházková, která se prosadila v kategorii ženy B a získala bronzovou
medaili.
Dalším významným závodem podzimní části sezóny je Mistrovství České republiky v závodě smíšených dvojic. To letošní se kona-
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Usnesení

lo v sobotu 21. září v Suchdole nad Lužnicí.
Tento závod má vypsané pouze tři kategorie
– součet věku závodníků do 30 let, 31 – 70 let
a více než 70 let. Je tedy dost prostoru pro taktizování a vymýšlení koho kam a s kým postavit na startovní čáru. V první vypsané kategorii nás reprezentovali Magdaléna Wagnerová
a Vilém Dušek, kteří obsadili 10. místo, Marie
Wagnerová se závodníkem ze Sokolova Štefanem Fuskou (11. místo) a Adéla Nováková
s Pavlem Bjalončikem, kterým patří 19. místo. Ve třetí kategorii obhájili své loňské 5. místo Ladislava Procházková a Vojtěch Wagner.

Vojtěch Wagner
vedoucí turistického kroužku DDM

Foto 1 - Pražský krysařík Marwin
Foto 2 - Denisa Vaněčková a Dobby

Foto 3 - Anna Volková a Skipper
Foto 4 - Border kolie Merlin

Usnesení ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří
dne 9. 10. 2013
Zakončení závodní sezóny 2013
Členové ZKO Kynšperk vyrazili v neděli
13. října na své pravděpodobně poslední letošní závody v agility. Většina závodníků vyrazila do Rokycan, na 3. Rokycanskou skočnou,
mnoha členy už ověřený pořadatel perfektně
připravených závodů. V kategorii nezávodníků si skvěle vedla Anna Kábová s Eby, které si
vyběhaly v agility 4. místo. Kategorii M ovládla Anna Volková s PRT Skipperem, kdy v agility získala 2. místo a v jumpingu si ještě o stupínek polepšila a získala tak místo první. Medaili přivezla i Denisa Vaněčková s Dobbym,
druhé místo v agility v kategorii S.

upravená verze

Jako jediný zástupce závodníků byla Bára
Múdra s BOC Merlinem, kteří v agility skončili na třetí příčce a v druhém – jumpingovém
běhu skončili čtvrtí. Tento den probíhaly závody i v Klášterci nad Ohří, kam vyrazila pouze
Martina Holubová s Marwinem, kteří si splnili 2
zkoušky a mohou tak přestoupit do kategorie
A2 (vyšší obtížnost na oficiálních závodech).
Všem se moc dařilo, všechny pejsky teď čeká
trocha zimního odpočinku. Snad bude příští sezona alespoň stejně úspěšná jako ta letošní.

č. 282
Rada města Kynšperk nad Ohří

č. 284
Rada města Kynšperk nad Ohří

1. schvaluje
Spolku Městské hudby Kynšperk nad Ohří
změnu účelu poskytnutého příspěvku z rozpočtu města na nákup nových činelů a
2. ukládá
vedoucí finančního odboru sdělit usnesení
rady města předsedovi Spolku Městské hudby Kynšperk nad Ohří.

1. bere na vědomí
zprávu ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525,
okres Sokolov, p. o. o provozu mateřské školy
ve školním roce 2013/2014,
2. bere na vědomí
podnět rodičů dětí navštěvujících Mateřskou
školu Školní v Kynšperku nad Ohří, podaný
dne 4.10.2013 pod č.j. 06958/13 a
3. pověřuje
starostu odpovědí na výše zmíněný podnět
v termínu do 30 dnů od dnešního projednání
v radě města.

č. 283
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
záměr prodeje automobilu Mazda 6, který je
majetkem Města Kynšperk nad Ohří a
2. ukládá
vedoucí finančního odboru zveřejnit záměr
prodeje na úřední desce města na dobu minimálně 15-ti dnů.

č. 285
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
prodloužení smlouvy o nájmu bytu XXX v Kynšperku nad Ohří se stávajícím nájemcem bytu
XXX na dobu neurčitou a

Bára Múdra
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2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města nájemci bytu a vydat pokyn Správě majetku Kynšperk nad Ohří, spol.
s r.o. k vyhotovení dodatku nájemní smlouvy.
č. 286
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
přidělení bytu XXX v Kynšperku nad Ohří. Žadatel XXX a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru sdělit usnesení rady města žadateli a Správě majetku
Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o.
č. 287
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
uzavření smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby mezi Městem Kynšperk nad Ohří a:
1.1.) společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická
874/8, Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035, o
jednorázové úhradě za užívání pozemků parc.
č. 1554/1, 1554/2, 1246/1, 1248/1 a 1555/1
v k.ú. Kynšperk nad Ohří ve vlastnictví města
Kynšperk nad Ohří XXX a
2. souhlasí
se stavbou na sousedním pozemku:
2.1) dřevěného holubníku u rodinného domu
budovaného XXX na pozemku parc. č. 772/9
v k.ú. Kynšperk nad Ohří a
3. ukládá
vedoucímu majetkového odboru předložit
smlouvu a souhlas k podpisu starostovi města.
č. 288
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. bere na vědomí
nabídkové ceny uchazečů o zakázku malého

28

Usnesení

rozsahu na služby „Výměna původních výplní otvorů oken a dveří za nová plastová okna
a dveře objektu č.p. 191 na náměstí 5. května,
Kynšperk nad Ohří“,
2. schvaluje
zadat zakázku společnosti Vekra Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň,
XXX, úhrada bude provedena z účtu hospodářské činnosti a
3. vyzývá
jednatele Správy majetku Kynšperk nad Ohří
spol. s r.o., Chebská 697, ve smyslu článku 3.2., písm. g), bod 6) „mandátní smlouvy
na obstarání správy nemovitostí“, k zajištění
plnění předmětu zakázky do konce roku 2013
s ohledem na probíhající stavební činnosti
na objektu č.p. 191.
č. 289
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. neschvaluje
záměr prodeje části pozemku p. č. 1032/2 (zahrada) o výměře cca 168 m2 v k. ú. Kynšperk
nad Ohří a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru vyrozumět
žadatele o usnesení rady města.
č. 290
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
záměr prodeje pozemku p. č. 20/2 (ostatní plocha) o výměře 485 m2 v k. ú. Kamenný Dvůr a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zveřejnit záměr prodeje pozemku na dobu minimálně 15-ti
dnů na úřední desce města.

p. č. 521 a p. č. 525/1 v k. ú. Kynšperk nad
Ohří ze dne 17.05.2011 ve smyslu dodatku
č. 1 ze dne 03.02.2012 uzavřenou mezi městem Kynšperk nad Ohří a XXX dohodou ke dni
15.10.2013,
b) pronájem 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 XXX za cenu 2,54 Kč/m2/rok
s každoročním navýšením o inflaci na dobu
neurčitou od 16.10.2013 a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení dohody a nájemní smlouvy a předložit
je k podpisu starostovi města.

b) pronájem části pozemku p. č. 1218/1 (trvalý travní porost) o výměře 816 m2 v k. ú. Kynšperk nad Ohří XXX za cenu 2,54 Kč/m2/rok
(cena stanovená pro rok 2013) s každoročním navýšením o inflaci na dobu neurčitou
od 01.01.2014 a
2. ukládá
vedoucímu majetkového odboru zajistit vyhotovení dohody a nájemní smlouvy a předložit
je k podpisu starostovi města

č. 292
Rada města Kynšperk nad Ohří

„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.“

1. schvaluje
a) ukončení smlouvy o nájmu části pozemku
p. č. 1218/1 v k. ú. Kynšperk nad Ohří ze dne
15.05.2000 uzavřenou mezi městem Kynšperk
nad Ohří a XXX dohodou ke dni 31.12.2013,

Ing. Tomáš Svoboda
starosta
Mgr. Štěpánka Neubergová
místostarostka

Usnesení rady a zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří,
25. 9. a 9. 10. 2013 si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na:
městský úřad - rada města - usnesení

č. 291
Rada města Kynšperk nad Ohří
1. schvaluje
a) ukončení smlouvy o nájmu části pozemku
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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+2/B v OV v Kynšperku, nám. SNP, cena k jed.: 490.000,-Kč

Pronájem bytu 1+2/B v Kynšperku, nám SNP, 7000,-Kč/měsíc včetně energií
Prodej domu 1+1 s garáží, manipulační plochou v Dolních Nivách
možnost rozšířit byt o podkoví, centrum obce cena: 450.000,-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 bytu 1+3 v OV v Chebu, 80 m2 vč. lodžie, Dřevařská ul., cena:560.000,-Kč
Prodej chalupy 1+3 k celoročnímu užívání, Aš - Dolní Paseky, cena: 1.600.000,-Kč

www.reala-lakoma.cz
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