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Z města

Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za účast při komunálních volbách
ve dnech 10. -11. 10. 2014, kterých se zúčastnilo přes 35 % oprávněných voličů. Je vidět, že je zde stále dost lidí, kterým na našem
městě záleží. V současné době probíhá povolební vyjednávání o tom, který z vítězných zastupitelů usedne do vedení města. Byl bych
rád, aby tato vyjednávání probíhala korektně
a aby vzniklo takové vedení, které bude vyhovovat co největšímu počtu obyvatel našeho města.
Zároveň bych chtěl touto cestou pogratulovat všem úspěšným kandidátům a popřát jim
mnoho úspěchů do dalšího volebního období.
Do zastupitelstva města byli zvoleni tito
kandidáti:
(název strany, jméno, počet hlasů)
Volební strana č. 1
Sdružení nezávislých kandidátů RE-GENERACE
1. Josef Kubát - 298
2. Daniela Synáčová - 262
3. Michaela Knížová - 250
Volební strana č. 2
Kynšperk pro občany
1. Ferdinand Bernáth - 156
Volební strana č. 3
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
1. Štěpánka Neubergová - 397

2. Alena Fiedlerová - 369
3. Jana Tomsová - 341
Volební strana č. 4
DOMOV
1. František Uhlík - 234
Volební strana č. 5
Komunistická strana Čech a Moravy
1. Eva Fréharová - 245
2. Jaroslav Kortán - 197
Volební strana č. 6
Česká strana sociálně demokratická
1. Tomáš Svoboda - 389
2. Jiří Hrubý - 270
3. Jan Kardoš - 229
Volební strana č. 7
Občanská demokratická strana
1. René Bolvari - 275
2. Iveta Škodová - 185
Volební strana č. 8
ANO PRO KYNŠPERK
1. Yvetta Milfaitová - 189
Volební strana č. 10
SPOLEČNĚ PRO MĚSTO
1. Eva Knížová - 208
Ing. Tomáš Svoboda
starosta

Usnesení rady a zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
Usnesení rady a zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
z 24. 9., 1. 10., 8. 10., 22. 10. 2014
si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na: městský úřad - rada města/zastupitelstvo - usnesení
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Nový Územní plán Kynšperk nad Ohří
Zastupitelstvo města na svém mimořádném
zasedání dne 1. října 2014 schválilo nový
Územní plán Kynšperk nad Ohří. Protože se
jedná o jeden z nejdůležitějších dokumentů pro rozvoj obce a měl by se s ním seznámit každý vlastník nemovitosti (stavby nebo
pozemku) na území obce, případně i ten kdo
hodlá na území obce stavět, přinášíme vám
krátké seznámení s jeho podstatou.
Co je územní plán obce?
Slovo „plán“ může u někoho evokovat jakousi představu o seznamu stavebních projektů,
které město v budoucnu chystá. Není to ani
„plán“ na nějaké jiné konkrétní stavební aktivity v určitém časovém období na území města
a ani nenařizuje vlastníkům nemovitostí okamžitou změnu jejich využití.
Skutečnost je jiná.
Územní plán obce je podrobným popisem
toho, jaké jsou zásady uspořádání území obce a řeší budoucí podobu veškerých
ploch na území obce. Zjednodušeně se jedná
o „mapu“, která rozděluje území obce do různých dílčích zón (tzv. ploch s rozdílným způsobem využití, označených různými barvami),
pro která stanovuje podmínky pro nové stavební aktivity. Přílohou této „mapy“ je textová
část územního plánu, ve které jsou tyto zóny
a jejich podmínky podrobněji popsány.
Územní plán si schvaluje sama obec a stejně jako jinde, je i náš územní plán kompromisem mezi obecným zájmem na využití území
(veřejně prospěšné stavby - komunikace, hráze, mosty apod.) a individuálními představami jednotlivých vlastníků pozemků a obyvatel
v území. Pořizování, zpracování a uplatňování územního plánu se řídí stavebním zákonem
č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami a podle tohoto zákona je povinností každé
obce si územní plán pořídit.

2

Jaký je rozdíl mezi „starým“ a „novým“
územním plánem?
Původní územní plán byl přijat v roce 1997
a byl jak technicky, tak i svým rozsahem poplatný době svého vzniku.
Zásadní změnou, kterou přináší nový územní plán je to, že zpracovává kromě Kynšperka nad Ohří, Dolních Pochlovic a Liboce i další
části obce, ve starém územním plánu nezahrnuté do grafické části, Chotíkov, Štědrou, Kolovou, Zlatou, celý Kamenný Dvůr a Dvorečky.
Mezi další významné změny patří rozšíření
ploch podle způsobu využití podporující podnikatelskou činnost ve městě a velmi významné rozšíření ploch s využitím pro bydlení individuální, tedy pro výstavbu rodinných domů
(v mapě šrafování oranžové barvy).
Příjemnou změnou pro majitele pozemků
určených pro individuální bydlení (pro už postavené i nově plánované rodinné domy) bude
určitě zvětšení plochy možného zastavění parcely z 25 % na 40 % a minimální požadovaná
plocha zeleně na parcele se snižuje o polovinu, tedy na 30 %.
Objevila se i řada dotazů, zda nový územní plán striktně stanovuje úhel sklonu střechy
u nových staveb rodinných domů. Nestanovuje. Ovšem je dobré si uvědomit, že ve stavebních prolukách a v plochách navazujících
na již existující zástavbu je nutné respektovat převažující charakter okolní zástavby, jako
např. měřítko staveb, jejich hmoty, sklonitosti střech apod.
Proč se zajímat o územní plán?
Územní plán je využíván především stavebním úřadem jako podklad pro územní a stavební řízení, nebo také v některých dalších situacích, ale i pro každého stavebníka je potřebné se ve vlastním zájmu s územním plánem seznámit.

Z minulosti známe případy, kdy si stavebník
koupil pozemek, nebo se na svém pozemku rozhodl něco přistavět, pořídil si a zaplatil
projektovou dokumentaci a na stavebním úřadě při podání žádosti zjistil, že pozemek nelze ke stavbě rodinného domu využít, nebo
že návrh domu nebo přístavby není v souladu
s územním plánem.
Zde je třeba upozornit na skutečnost, že stavební úřad není pořizovatelem územního plánu, ten si pořídila obec. Stavební úřad v tomto směru plní roli vykonavatele – tedy posuzuje, zda je předložený návrh v souladu s územním plánem. Zde není žádný prostor pro jiný
postup a pokud stavební úřad zjistí, že předložený návrh není v souladu s územním plánem,
musí návrh zamítnout.
Stavebníkovi v tomto případě zbývá jediná
cesta a to požádat obec o změnu územního
plánu. O této možnosti se dočtete níže.
Kde se lze seznámit s územním plánem?
Nejrychlejším a nejpohodlnějším způsobem
jak se seznámit s územním plánem je prohlédnout si jej v elektronické podobě na webových
stránkách města, nebo přímo na http://up.kynsperk.cz/.
Pro běžného uživatele jsou nejpodstatnější
části: A2a – hlavní výkres - sever, A2b – hlavní výkres - jih a Textová část – první svazek.
Vytištěné exempláře jsou také uloženy u představitelů města a na městském úřadě.
Pro vysvětlení nejasností, případně pro nezávaznou konzultaci je možné do územního plánu nahlédnout na stavebním úřadě, kancelář
č.11A v úřední dny, pondělí a středu od 7:30
do 12:00 hodin a od 12:30 do 17.00 hodin. Ideální je domluvit si předem schůzku, ať už telefonicky, nebo e-mailem na kontakty uvedené
na webových stránkách města. Další možností je požádat ve smyslu ustanovení stavebního
zákona na stavebním úřadě o právně závaznou „Územně plánovací informaci“.

Může se změnit územní plán?
Nový územní plán se připravoval několik let,
v průběhu schvalování byl dán dostatečný
prostor pro uplatnění podnětů a připomínek
a pořizovatelé několika desítkám takových požadavků od vlastníků nemovitostí vyhověli. Je
tedy předpoklad, že v příštích několika letech
nebude potřeba územní plán upravovat.
Pokud přeci jen vznikne požadavek na změnu územního plánu, tomu samozřejmě vyhovět lze, má to však několik úskalí.
Na změnu územního plánu není právní nárok
a záleží tak výhradně na rozhodnutí zastupitelstva a tedy shodě většiny zastupitelů města, kteří však nemusí s takovým návrhem souhlasit.
Pořízení územního plánu, zejména projektové části, není levná záležitost a jeho náklady
jdou do statisíců až milionů korun. To se také
týká změny plánu, jehož náklady se dají vyjádřit v řádech desetitisíců až statisíců korun,
v závislosti na rozsáhlosti změny.
Pokud je tedy změna vyvolána výhradní potřebou občana – navrhovatele, může po něm
obec (a většina obcí to tak dělá) požadovat
uhrazení nákladů na pořízení změny.
Pořízení nebo změna územního plánu není
individuální záležitostí obce, ale vyjadřují se
k nim desítky tzv. dotčených orgánů. Namátkou můžeme zmínit od Ministerstva životního prostředí, přes Státní pozemkový úřad, až
po Krajskou hygienickou stanici nebo Obvodní báňský úřad.
Asi nejčastějším případem změny v územním
plánu je změna účelu využití plochy. Typicky, když si stavebník koupí pozemek s využitím např. „zemědělská plocha“ , a aby si mohl
na takovém pozemku postavit rodinný domek,
požaduje změnu na způsob využití „bydlení
individuální“. V tomto případě má hlavní slovo odbor životního prostředí krajského úřadu
a posuzuje žádost o změnu z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a jeho za-
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chování budoucím generacím, což je tzv. veřejným zájmem. Tato jednání jsou pak vždy
složitá a hlavně časově náročná.
Podle stávajícího stavebního zákona nejpozději za čtyři roky bude zastupitelstvo posuzovat zprávu o uplatňování územního plánu.
Tedy zprávu o tom, jak se územní plán osvědčil, co je třeba změnit, zrušit nebo nově vymezit. Pokud zpráva bude obsahovat pokyny pro
návrh změny územní plánu, zde je dán prostor pro jeho úpravu i podle individuálních požadavků stavebníků.

Z města

Věříme, že jsme Vám tímto článkem alespoň
částečně přiblížili ne zcela jednoduchou problematiku územního plánu a jeho uplatňování.
Odkaz na náhled ÚP: http://up.kynsperk.cz/
A2a_hlavni_vykres-sever.pdf
Ing. Petr Kučera
tajemník městského úřadu
Ing. Jana Všetečková, DiS.
vedoucí stavebního úřadu

Poděkování
Vážení kynšperští občané, příznivci Sdružení
nezávislých kandidátů,
v těchto volbách naše Sdružení nezávislých
kandidátů získalo 3 883 platných hlasů a obsadilo tedy první místo. A je to díky vám, že
jste nás podpořili. Velmi si vaší podpory vážím, neboť obhajovat ve volbách vítězství není
nikdy jednoduché. Mám velkou radost z toho,
že jste ocenili naši poctivou čtyřletou práci
a dali jste nám svůj hlas. Získali jsme 3 mandáty (místa) v 17 členném zastupitelstvu města. Jak to nakonec dopadne a kdo dosedne
do rady města, už nezáleží jen na nás, ale
na ostatních zvolených zastupitelích. Bude to
velmi zodpovědné rozhodnutí, neboť další dvě
seskupení – ČSSD a RE – Generace získala

také tři mandáty. A je teď na každém z nás,
zda budeme respektovat volby a hlasy voličů.
Myslím si, že by to tak bylo správné a vůči voličům férové.
Ale nevím, koaliční jednání probíhají a názory se velice různí. Přejme si tedy, ať zvítězí demokracie a zdravý rozum a ať kynšperský volič ví, že k volbám nešel zbytečně a jeho hlas
je respektován. A ti, kteří byli zvoleni, ať jednají jako správní čestní představitelé města, jimž
jde skutečně o město a jeho občany a ne jen
o předvolební proklamace, sliby a vlastní zájmy. Ještě jednou děkuji všem kandidátům,
kteří se mnou kandidovali, a všem příznivcům
za jejich hlasy.
Mgr. Štěpánka Neubergová
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Komunální volby skončily. Výsledky už jsou
dávno černé na bílém. Třicet pět procent
oprávněných voličů dalo najevo svou vůli,
svůj zájem o lidi, kterým důvěřují a kteří mají
v dalších čtyřech letech stát ve vedení našeho
města. Šedesáti pěti procentům oprávněných
voličů je dění ve městě lhostejné?
K vítězům letošních komunálek se po Sdružení nezávislých kandidátů a druhé ČSSD řadí
i hnutí mladých SNK RE-GENERACE. Konečně se omladí zastupitelstvo města (věkový
průměr zvolených zastupitelů klesl na 53 let).
Budou respektovány výsledky voleb? Nebudou voliči zklamáni? Spojí se tři nejúspěšnější a vytvoří koalici, které půjde o další rozvoj
města?

Nebo přijde na řadu kupčení s hlasy a nabídka postů ve vedení města bez ohledu na to,
jak rozhodli demokratickým hlasováním voliči?
Odpovědí nám bude ustavující zastupitelstvo
města, na němž si námi zvolení zastupitelé
budou volit starostu, místostarostu a radní.
Věřme, že jejich rozhodnutí budou přímá,
čestná, nezatížená předsudky. Věřme, že se
rozhodnou tak, aby se pak mohli svým voličům
podívat do očí.
Věřme, že na radnici usedne nejen duch spolupráce, ale také rozum, čestnost a férové jednání.
					
Mgr. Lenka Hrušková Bursová

Nabídka nebytových prostor v majetku města
do nájmu:
Nebytový prostor v přízemí objektu č.p. 562
v Gorkého ulici, Kynšperk nad Ohří o výměře
52,32 m2 za těchto podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let
- výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání
rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání
Další nebytový prostor v přízemí objektu č.p.
368 v ulici Chebská, Kynšperk nad Ohří o vý-

měře 34,07 m2 za těchto podmínek:
- pronájem na dobu určitou nebo neurčitou,
dle požadavku žadatele
- výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci
- služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání
rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání
Ing. Radomíra Kiclová
referentka majetkového odboru

Nabídka pozemků k prodeji

Poděkování
Děkujeme zaměstnancům Správy majetku
Kynšperk nad Ohří, kteří prořezali a upravili
keře a stromy na školních zahradách mateřské školy ve Školní i Zahradní ulici. Zahrady

Zvítězí poctivost, čestnost a spravedlnost?

„prokoukly“ a líbí se nám. Velmi si ceníme této
pomoci.
Zaměstnanci a děti z MŠ Školní 525,
Kynšperk nad Ohří

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

Bližší informace vám budou poskytnuty
na MěÚ Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor,
2. patro, tel. č. 352 350 431.
Ing. Kateřina Jílková
referentka majetkového odboru
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Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Mgr. Štěpánka Neubergová se
od loňského března setkávají s občany našeho města při příležitosti oslavy jejich významného životního jubilea.
V měsíci říjnu poblahopřáli zástupci města k významnému životnímu výročí těmto našim spoluobčanům: paní Heleně Hrubošové
(85 let), paní Anně Ridzikové (85 let), paní
Ludmile Švagerové (85 let), panu Josefu Gregorovi (90 let) a paní Marii Homolkové (95 let).

Výročí svatby
Milí jubilanti, přejeme vám pevné zdraví a ještě dlouhá spokojená léta.

přejí dcery Stáňa a Naďa s rodinami

kancelář starosty

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

Dne 30.10.2014 oslavili manželé Marie a Stanislav Bednářovi 60 let společného života.
Do dalších společných let jim mnoho zdraví
a životní pohody

V měsíci listopadu 2014 oslaví své „kulaté“ narozeniny členka naší ZO SPCCH paní
Kunzendörferová Marie
Vše nejlepší, hlavně stálé zdraví a veselou
mysl do dalších let
přeje výbor ZO SPCCH

Ten dělá to a ten zas tohle
Od září děti Zvonečkové třídy MŠ Zahradní navštěvují exkurze a to v rámci celoročního plánu Ten dělá to a ten zas tohle. Děti se seznamují s povoláními a řemesly světa dospě-

Vzpomínka
Dne 8. 11. 2014 by se dožil věku 100 let
p. František Hybner, oblíbený kynšperský farář v letech 1951 až 1995. Zemřel 27. 10. 1995.

Dne 28. 10. 2014 by se dožila 99 let Anna Nováková, katechetka a kostelnice od roku 1952.
Zemřela 13. 6. 2006.
lých. Za spolupráce rodičů se mohly již podívat na poštu a poznat tak lépe práci listonoše,
a také se seznámily s prací uklízečky.

Věnujte s námi oběma tichou vzpomínku
a modlitbu
Jonáškovi
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V poslední době si děti zahrály na zahradníka
a zhlédly zpracování látek firmy ANAT s.r.o.,
která se zaměřuje na šití lehké konfekce. Touto cestou všem, kteří nám již umožnili návštěvu jejich pracoviště, děkujeme a zároveň uvítáme další nabídky k exkurzím.

Děti a učitelky z MŠ Školní
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Workshop hudebních nástrojů
v ZUŠ Kynšperk nad Ohří
V měsíci záři připravili učitelé školy hudební workshop pro žáky ZŠ Kynšperk nad Ohří.
Byla to první akce, kde si děti mohly vyzkoušet
všechny hudební nástroje, na které se v naší
škole vyučuje. Byly z toho velice nadšené nejen děti, ale i paní učitelky. Na základě tohoto
workshopu se přihlásily i některé děti na žesťové nástroje, což nás moc potěšilo. Určitě si
tuto akci zopakujeme.

V říjnu se uskutečnila první část projektu „My
jsme malí muzikanti“ – ukázka klávesových
nástrojů pro změnu pro děti z mateřské školy
Zahradní. Děti budou mít možnost každý měsíc se postupně seznamovat s různými hudebními nástroji.
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Byli jsme na Cibulce
Na sobotu 11. 10. 2014 jsem připravila turistický výlet pro děti a přátele školní družiny.
Tentokrát jsme se vydali na rozhlednu Cibulka, která se tyčí 666 m nad mořem na Šibeničním vrchu nad Olovím. Vyhlídková věž vyrostla na místě, kde už kdysi byla, ale dřevěná
a mnohem nižší.

Úplně původně stála rozhledna na Boučském
vrchu asi 1,5 km od té dnešní. Nechal ji tam
vybudovat v roce 1896 majitel svatavské přádelny Josef Schmieger. Celková výška rozhledny je 26,10 m.
Z Cibulky je možné dohlédnout na vrcholy
Krušných hor, Slavkovského lesa i Karlovarska. My jsme ale měli smůlu, protože viditelnost toho dne nebyla nejlepší.

Ráno se nás na nádraží sešlo 42 výletníků a během dvou hodin jsme stanuli v Oloví
na Horním náměstí. Odsud jsme kolem fotbalového hřiště strmě stoupali po naučné stezce,
míjeli kapli sv. Josefa, kapli Nejsvětější Trojice, památné buky a svačinový altánek. Pak
jsme se dostali na horizont, kde nás asi po
1,5 km chůze překvapil krásný výhled do krajiny, kterému dominovala rozhledna Cibulka.
Děti si rozhledny náležitě užily a vůbec jim nevadila menší viditelnost, která toho dne byla.
Po sestupu z rozhledny jsme si opekli buřty
na nedalekém ohništi. Cesta zpět nám krásným podzimním lesem rychle uběhla.

Výlet se vydařil a všichni jsme byli spokojeni.
Hana Soukupová a Mgr. Hana Kopečná
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předkům, zapálenými svíčkami se dům ochraňuje od zlých duchů a v neposlední řadě slouží k setkávání s příbuznými a přáteli v jejich
domech nebo přilehlých pubech. Aldi, Tesco,
Spar, Centra, Lidl i SuperValue jsou v té době
přeplněny kostýmy, dekoracemi, svíčkami, balíčky sladkostí a samozřejmě lidmi. Někde to
i vypadá, dle davů koupěchtivých Irů, že ty
propriety rozdávají zadarmo.
„U nás“ začal Halloween již dva týdny dopředu. Jednoho krásného pátečního odpoledne jsem opustila dům, který byl ve zcela běžném stavu. A jaké bylo překvapení, když jsem
se v pondělí ráno vrátila a vstoupila dovnitř.
Ne že by někde ubyla příčka, či bylo okno navíc. Ale kam oko dohlédlo, všude kostlivec,
netopýr, lebka… Dveře do mého pokoje strá-

Halloween
Milí čtenáři,
říjen je měsícem oslav svátku zvaného Halloween. Měla jsem to štěstí žít s nefalšovanou
irskou rodinkou a tedy příležitost účastnit se
různých oslav, narozenin i svátků.
Halloween se slaví 31. října a pochází – věřte nevěřte – z Irska. Slaví se v Anglii i Americe
a váže se k němu celý týden školních prázdnin
a strašidelné dekorace. Podstata Halloweenu
tkví v tom, že děti se večer navléknou do co
nejstrašidelnějších kostýmů, chodí od domu
k domu, buší na dveře, vykřikují „trick or treat“ a koledují si sladkosti. V podstatě naše Velikonoce jsou jakousi halloweenskou obměnou, až na to, že tohoto strašidelného reje se
účastní jak kluci, tak děvčata, včetně rodičů
a všech příšer, oblud a čarodějů.
Typickou výzdobou jsou vydlabané svítící
dýně, svíčky v oknech, lebky a kostlivci, čarodějnice, černé kočky, netopýři, zkrátka monstra všeho druhu. Jak mi bylo rodilými Iry vysvětleno, Halloweenem se vzdává hold zemřelým
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la za neuskutečnitelnou. Pro člověka nezvyklého irskému halloweenskému šílenství z toho
šla hlava kolem. Ale ta dětská radost, když mě
vylekali zapnutím jednoho z visících kostlivců (pro snížení strachu jsem ho pojmenovala
Frankie), byla nepopsatelná. Však až do konce října neexistoval jiný volací signál k večeři než právě spuštění Frankieho a jeho mocné „húúúúúúúú!“.
Vzhledem k tomu, že děti v Irsku mají podzimní prázdniny celý týden, týkala se nás řada
halloweenských aktivit, které pořádaly místní
organizace. Tento svátek je tu na stupni oblíbenosti 1-10 někde mezi dvanáctkou a dvacítkou, takže se počet různých akcí dá struč-

žil skoro půl druhého metru velký kostlivec
s roztaženýma hnátama, hypnoticky blikajícíma očima a s generátorem opravdu ohavného zvukového efektu. V obýváku visel na zdi
další kostlivcový skvost, rovnou se zatnutou
sekerou v hlavě. Na televizi byly pověšené
umělé pavučiny, všude netopýři a čarodějnice, na oknech blikala světýlka v podobě malých dýní. Kuchyně byla proměněna v mozaiku
lebek a netopýrů od stropu k podlaze a zpátky od podlahy ke stropu. Ovšem největší efekt
celá výzdoba měla až po setmění. Noční návštěvu koupelny jsem další dva týdny prohlási-
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ně shrnout jako dvoutýdenní párty. Na onoho
31. října jsme měli naplánovaný program
na celý den. Ráno jsme vyrazili k městečku Blessington na Russborough House (nejstarší kamenný dům v Irsku, v podstatě „letní“ zámek). Pro děti tam byl připraven program
v podobě velkého přírodního bludiště ze živého plotu, po kterém byly rozsety různé indicie,
které děti musely vyplňovat do papíru, který
dostaly u vstupu. Po celém bludišti se pohybovala různá halloweenská monstra – zombie,
čarodějnice, kostlivci – a strašila všechny, kteří se pokoušeli dostat do středu bludiště a vyplnit svou tajenku jako první. Povím vám, že to
bylo nádherné dopoledne. V bludišti jsme strávili téměř dvě hodiny, běhali a vyhýbali se příšerám, hledali odpovědi, ztráceli se a zase nalézali, hledali správnou cestu, zabloudili, dvakrát došli do středu a hodně se nasmáli, když
jsme asi po desáté zvolili špatnou odbočku
a ocitli se opět na tom samém místě, které
jsme procházeli už nejmíň stokrát!
Jakmile jsme vyplnili všechny odpovědi, rozdělili jsme se a dali si závod, kdo první najde
cestu z bludiště. Nakonec jsme vyhráli všichni,
protože v bludišti dodnes nikdo z naší skupiny nebloudí. Po odevzdání výsledků a obdržení sladkostí, jsme s velkou chutí zašli do místní
stylové restaurace na vynikající panini a cheesecake.

Zajímavosti

ná hodně peněz, zlatý kroužek vdavky a kulička pepře zdraví). Jako dezert byl kulatý kynutý
koláč s rozinkami a sušeným ovocem, čili obdoba našeho velikonočního mazance.
A pak to přišlo! Po večeři jsme se vyhrnuli ven.
Děti, jak smyslů zbavené, řítily se od jedněch
dveří ke druhým. Zatímco maminky dohlížely na ratolesti, tatínkové tajně popíjeli whisky, aby si nepřivodili prochladnutí. Většinou
děti obdržely koledu automaticky, ale našly se
i dveře, ze kterých vyšla osoba, která nedala pamlsek jen tak. Napřed bylo třeba splnit
nějaký ten úkol (trick – přeříkat abecedu pozpátku, sníst jablko zavěšené na niti, zazpívat…) a až po splnění dostali mňamku (treat).
Asi po dvou hodinách jsme se odebrali domů
a hráli halloweenské hry tam i s rodiči. Ten večer šly všechny děti (řádně přeslazené) do postelí až po desáté hodině a absolutně nadšené. Mám podezření, že Halloween pro ně znamená víc než Vánoce!

A čím byl Halloween pro mě? Jedním veselým
a milým překvapením. Dekorace, rodinná pohoda, dětské nadšení a celková atmosféra mě
utvrdila v tom, že irský Halloween je jedna velká, hororově euforická jízda!

Po obědě následovala strašidelná „Russborough tour“. Byla to halloweensky stylizovaná prohlídka panství, kde průvodkyně – černá
kočka s čarodějnicí, která měla na ruce místo rolexek plyšovou tarantuli brontosauřích
rozměrů, vyprávěly strašidelné historky. Děti
do toho za svitu baterek pěly halloweenské
písničky, rozsvěcovaly svícny, strašily se navzájem, řešily hádanky… Zkrátka, Irové si umí
naplánovat zábavu opravdu výtečně.
Domů jsme se vrátili kolem čtvrté odpolední
a začali se připravovat na večerní hřeb – rej
masek a „trick or treat“. Do pěti jsme zvládli provést veškerou nezbytnou kamufláž a vyrazili směrem k vesničce Timolin, kde žijí příbuzní mé rodiny. Ti nás pohostili večeří, což
tentokrát obnášelo slaninu, párečky a bramborovou kaši „surprise-edition“, čili bramborovou kaši s překvapením (hrášek v ní znameTáňa Blažková
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Poznávací zájezd

Čokoládové delikatesy z Kynšperka
šly při slavnostním otevření dílen rychle na odbyt

Dne 25. 9. se členové Svazu postižených civilizačními chorobami účastnili poznávacího zájezdu do Ostrova nad Ohří a Karlových Varů.
Přes nepřízeň počasí byli všichni mile překvapeni tím, co měli možnost navštívit - historické
jádro města, zámek se zahradou kdysi označovanou jako ,,osmý div světa“ a karlovarské
muzeum voskových figur.

Čokoládové pochoutky, medovníky, lanýže,
pralinky nebo čokoládová lízátka začala vyrábět sociální firma ČoKy, o.p.s. v Kynšperku nad Ohří. Originální cukrovinky z kvalitní
belgické a italské čokolády poprvé zákazníci
ochutnali během Dne otevřených dveří, který se konal u příležitosti zahájení provozu nových dílen pro sociálně terapeutické činnosti. Slavností událost si nenechali ujít milovníci
sladkostí ze širokého okolí. Zdarma totiž mohli přijít ochutnat ty nejlepší kousky z bohatého
sortimentu kynšperské čokoládovny. A podle
nadšených reakcí bylo znát, že nabízené cukrovinky u lidí skutečně zabodovaly. Asi nejvíce spokojené byly děti, které si pochutnávaly na čokoládových lízátkách a plněných bonbónech.

Potěšitelné je hlavně to, že ti, kteří na tom nejsou se zdravím nejlépe, nesedí doma, ale aktivně se zapojují do činnosti SPCCH.
Mgr. Eva Fréharová
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„Všechny kousky jsou vyráběné ručně. Používáme pouze nejkvalitnější suroviny, které neobsahují žádné rostlinné tuky ani umělé náplně. Například do medovníku přidáváme pravý med od kynšperských včelařů. To
se týká i ostatního sortimentu. Náhražky zkrátka do naší kuchyně nepatří,“ garantuje Miriam
Žáková, ředitelka sociálního podniku ČoKy,
o.p.s. „Při výrobě je nejdůležitější zvládnout
krystalizaci čokoládové hmoty, což je proces
chlazení, kdy stahujeme její teplotu z 50°C
na 27°C. Když jsme to zkoušeli poprvé, tak se
nám pokazila celá várka. Z chyb jsme se poučili a dnes už postupujeme bez přehmatů,“
usmál se čokolatiér Lukáš Fučila, klient Domu
na půl cesty v Kynšperku nad Ohří.

Den otevřených dveří naprosto trefně odpovídal dění v nově vybudovaných dílnách. Sem
a tam korzovaly zástupy návštěvníků, kteří zvědavě nakukovali do kuchyně, kde se
na stolech vyjímaly servírovací podnosy napěchované čokoládovými delikatesami. Kdo
chtěl, mohl okusit pistáciové kuličky, tabulkovou čokoládu nebo bonbóny plněné karamelem, nugátem a kokosem. Rychle na odbyt
šly také pralinky se švestkou a douškem pravé slivovice.
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Jiřinková zábava

V tomto zařízení bydlí mladí lidé, kteří prošli ústavním zařízením typu dětského domova, výchovného ústavu, vězení nebo léčebny.
V dílnách pak získávají zkušenosti z běžného
pracovního procesu a učí se novým dovednostem. „Práce v čokoládovně mě velice baví, je
hodně rozmanitá a člověk při ní může uplatit
svoji fantazii. Než jsem se k tomu dostal, vyráběl jsem skleněné vinuté korálky,“ pověděl
Fučila.
Dílny pro sociálně terapeutické činnosti v nových prostorách vybudovala díky významné
podpoře města Kynšperk nad Ohří neziskovka
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Pomoc v nouzi, o.p.s. Peníze na vybavení pak
organizace získala od německé nadace Hermann Gutmann Stiftung a z programu Leader
prostřednictvím Místní akční skupiny Sokolovsko. „Mám ohromnou radost, že se podařilo
nové dílny včetně čokoládovny otevřít. Bylo
milé sledovat děti z mateřské školy, když čokoládu ochutnávaly. Jejich úsměvy mě vskutku zahřály na srdci,“ prohlásil Josef Hofbauer
z nadace Hermann Gutmann Stiftung. Stavební práce a úpravy prostor realizovala sociální
firma Srdce a Čin, o.p.s.

V pořadí již druhá Jiřinková zábava se konala 18. října v prostorách MKS. Zábavu pořádali tradičně chovatelé ve spolupráci s Městským kulturním střediskem v Kynšperku nad
Ohří. Doprovodný program byl opravdu bohatý. Jako první bylo k vidění vystoupení kynšperských mažoretek. Poté nám mladá chovatelka Květa Mikšovská předvedla tanec Pojki, při kterém se musel zcela zatemnit prostor,
aby se díky náčiní, s kterým tančila, rozsvítila. Tradičně se volila MISS Jiřinková zábava a také nejsympatičtější taneční pár. K tanci a poslechu zahrála kapela Galaxie. Samozřejmě nechyběla tradičně soutěž na podporu
chovatelství s krásnými cenami.

Český svaz chovatelů byl v Kynšperku založen před dvěma roky a za tu dobu uspořádal
ve spolupráci s MKS již čtyři zábavy a tři výstavy. Chovatelé také pořádali estrádu pro
děti z dětského domova v Horním Slavkově.
Akce za dva roky navštívilo více jak 3 300 lidí.
Děkujeme všem, kdo pomohli při pořádání
těchto akcí.
Již se opět těšíme na shledání v příštím roce
2015.
Za MKS
Štěpánka Hendrychová

Provozovna dílen v Kynšperku nad Ohří sídlí
v ulici Chebská 386, v areálu bývalých jeslí,
přímo v budově městské knihovny.
Hotové čokoládové výrobky si pak zákazníci
mohou objednat nebo zakoupit v prodejně Kocábka v ulici Školní 521. Zájemci mohou také
psát na emailovou adresu zakova@pomocvnouziops.cz nebo volat na číslo 733 716 478.
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Městská knihovna
Chebská 386, Kynšperk nad Ohří
Kontakty: tel. 352 683 278,
e-mail: knihovna@mkskynsperk.cz
www.kynsperk.knihovna.info

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

13.00 -18.00
12.30 -17.00
13.00 -18.00

Novinky:
Pro dospělé:
Kraus, O. – Cesta pouští
Jakoubková, A. – Chceš-li s mužem býti…musíš s tím i výti…?
Kubátová, T.- Počkej až za Lyon
Walton, L. – Podivuhodné
Fielding, H. – Bridget Jonesová: láskou šílená
Walton, L. – Podivuhodné a krásné soužení
Avy Lavender
Dvořák, O. – 1848! Rok hrdinů, milenců a zrádců
Historie:
Burrowes, G. – Tenkrát ve Skotsku
Vondruška, V. – Husitská epopej I
Kessler, L. – Poslední boj
Hancock, G. – Bůh války:Noci čarodějky
Lyne, Ch. – Glencoe
Scarrow, S. - Legie

Keleová-Vasilková, T. – Modrý dům
Heller, P. – Psí hvězdy
Keleová-Vasilková, T. – Cukr a sůl
Detektivky a thrillery:
Zafón, C. – Zářijová světla
Cornwell, P. – Naleziště
Yrsa, S. – Poslední rituál
Rozkovec, P. – Vysoká hra
Holt, A. – Smrt démona
Horská, B. – Brouk
Kellerman, J. – Zabiják
Fojtová, V. – Vražedné chardonnay
Adler-Olsen, J. – Marco
Baldacci, D. – Tváří v tvář
Pro děti:
Kabeláčová, A. – Trhni si!
Fry, M. – Povedená partička
Wilson, J. – Hvězdička
Fleková, R. – Kreativní tvoření pro mládež
Roberts, K. – Loom Band Gumičky
Encyklopedie - Neuvěřitelný svět
Naučná literatura pro dospělé:
Smokler, J. – Mateřství je přirozená věc
Kmenta, J. – Padrino Krejčíř: Afričan
Vaříme s Láďou Hruškou
Stará, E. – Logopedie: žežicha se neříká
Irena Zolotarová

Romány pro ženy:
Nachtnanová, P. – Azurové nevěry
Quick, A. – Podivné zásnuby
Collins, J. – Zpověď divošky
Stothard, A. – Umění odcházet
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MKS pořídilo nové vybavení
Městské kulturní středisko v Kynšperku nad
Ohří hospodaří s omezeným rozpočtem, ze
kterého nebylo možné zmodernizovat dosavadní vybavení prostoru zimní zahrady. Proto se v únoru letošního roku rozhodlo podat
žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013, osa IV. LEADER – Strategický plán LEADER MAS Sokolovsko, poskytovanou Státním zemědělským
intervenčním fondem, která byla po splnění všech podmínek schválena. Celkové způsobilé výdaje byly vyčísleny na 244 000 Kč
z nichž bylo uhrazeno z poskytnuté dotace
90 % uznatelných nákladů. Zbylých 10 % uhra-

dilo MKS ze svého rezervního fondu. Za získané prostředky byly pořízeny dva reproduktory pro doplnění zvukové aparatury, které budou sloužit k ozvučení, zejména venkovních
kulturních akcí. Dalším vybavením, které bylo
z dotace nakoupeno, jsou nové stoly, židle
a regály, které nahradí stávající nevyhovující
a zastaralý nábytek. Ten bude využit při konání kulturních, vzdělávacích a společenských
akcí pro širokou veřejnost. Slavnostní předání
a uvedení do provozu se konalo v rámci Jiřinkové zábavy dne 18. 10. 2014.
Ing. Vladimír Palík
ředitel MKS

Výprodej DVD v kině v Kynšperku nad Ohří
Z důvodu rušení videopůjčovny se prodávají všechna DVD
Cena za kus 30 Kč
Seznam prodávaných DVD:
Dětské animované:
Medvědí bratři
Úžasňákovi
Lišák Renart
Doba ledová 2
Za plotem
Auta
Tom a Jerry – Kdo vyzraje na piráty
Lední medvídek 2
Happy Feet
Malá mořská víla
Bambi 2
Ošklivé káčátko a já
Shrek třetí
Spláchnutej
Bořek stavitel : Hugo nezbeda
Země dinosaurů XIII – Moudrost přátel
Barbie a kouzlo Pegasu
Kung Fu Panda
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Madagaskar 2
Roboti
Princezna Mononoke
Planeta 51
Tom a Jerry- Výroční edice
Astro Boy
Dobrodružný:
Master & Commander
Pán prstenů: Návrat Krále
King Kong
Letopisy Narnie,
Piráti z Karibiku – Truhla mrtvého muže
Thriller:
Adaptace
Utržený ze řetězu
Noční hlídka
Základní instinkt 2
Domino
Šifra mistra Leonarda

Záhada Lucy Keyes
Kurýr 3
Twiling sága: Nový měsíc
Krvavý diamant
Andělé apokalypsy
Akční:
Kill Bill
Černý úsvit
Tajemný let
Mariňák
Obchodník se smrtí
Rychle a zběsile – Tokijská jízda
Casino Royale
Smrtonosná past 4
Purpurové řeky 2
Jumper
GhostRider
Drama:
Těžká váha
Dějiny násilí
Gejša
Bílá Masajka
Babel
Bathory
Komedie:
Deuce Bigalow evropský gigolo
A co když je to pravda
Sklapni a zastřel mě!
Prci,prci,prcičky na táboře
Experti
Panic je nanic
Účastníci zájezdu
Prime
Lemra líná
Rafťáci
Ďábel nosí Pradu
Borat
Moje super bejvalka
Prázdniny pana Beana
Pusinky

Zbouchnutá
Gympl
Karcoolka
Vratné lahve
Rodinný:
Harry Potter a Fénixův řád
Piráti z Karibiku 3 – Na konci světa
Hudební:
Kvaska
Let’s Dance
Feet of Flames
Horor:
3:15 zemřeš
Hory mají oči
Historický:
Umučení Krista
Troja
Spartakus
300 : Bitva u Thermopyl
Scifi:
Vetřelci vs Predátor 2
Hvězdná brána Návrat
Hvězdná brána
Filmová pohádka:
Anděl Páně
Kouzelná chůva: Velký třesk
Fantasy:
Eragon
Katastrofický:
Den poté
Životopisný:
Walk the line
Romantický:
Pýcha a předsudek
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PROGRAM KINA
LISTOPAD 2014

úterý 4. 11. v 16.30 a ve 20.00 hod.
NOE
Zneklidňující vidina smrtící záplavy pronásleduje Noema (Russell Crowe) ve snách čím dál
častěji. Tu i další podivná znamení mu pomůže rozluštit moudrý Metuzalém (Anthony Hopkins). Země se ocitla na kraji propasti, kam ji
zavlekla lidská rasa. Nejvyšší se rozhodl pro
kompletní restart v podobě gigantické potopy
a pro obnovu člověčího druhu si vybral právě Noema a jeho početnou rodinu. A protože
Noe ví, že zkáza přijde s vodou, začne stavět
archu, obří loď, na níž by se on i jeho rodina
zachránili. Během stavby se musí potýkat nejen s nedostatkem času, vlastními pochybami,
obavami svých blízkých, ale i s otevřenou nenávistí soukmenovců v čele s krutým potomkem slavného bratrovraha Kaina (Ray Winstone). Kromě toho musí na plavbu přizvat i
zástupce všech živočišných druhů, aby život
na „nové“ Zemi mohl být úplný. Největší katastrofa v dějinách planety v tu chvíli může začít.
Hrají: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Logan Lerman, Douglas Booth a další. USA, MP,
vstupné 50 Kč, délka 138 min.
úterý 11. 11. v 16.30 a ve 20.00 hod.
DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
Vlastička umřela. Vesnický kostel, pohřební
kočár tažený koňmi, farář, obyvatelé Olšan a
souputníci zvláštního života Bohumila Stejskala, multimilionáře z vůle Boží, z Dědictví I.
trochu zestárli. Bohumil taky trochu zestárl.
Přibyly mu majetek, starosti, kilogramy a děti.
Ztratil ženu svého života. Hraje hudba, zpívá
místní ženský sbor Křepelky, jehož byla Vlastička členkou (a Bohuš je sponzorem). Smrt
známého sbližuje. Všichni jsou smutní, nebo
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tak aspoň vypadají. Za zdí hřbitova zastavil
starší Mercedes a z něj vystupuje rovněž zestárlá „hérečka“ Irenka. Pozoruje pohřeb přes
zeď, dovnitř se neodváží. Odjede před koncem obřadu. Smuteční hostina v Bohušově
sídle. Jsou tu všichni, které známe z původního filmu. Zjišťujeme, že Bohuš si postavil
ohromné sídlo ve farmářském stylu obklopeném zoologickou zahradou. Hrají: Bolek Polívka, Arnošt Goldflam, Miroslav Donutil, Ivana Chýlková a další. ČR, MP, vstupné 50 Kč,
délka 106 min.

úterý 18. 11. v 16.30 a ve 20.00 hod.
TRANSCENDENCE
Pohledný a úspěšný vědec Will Caster (Johnny Depp) má velký celoživotní sen: vytvořit
stroj obdařený umělou inteligencí i schopností
vnímat emoce, který by dokázal soustředit kolektivní vědění a vědomí lidstva. Jeho kontroverzní experimenty z říše snů mu přináší slávu i nepřátele. Extremisté z řad odpůrců umělé inteligence se ho pokusí zastavit a spáchají
na něj atentát ve chvíli, kdy je jeho dílo téměř
u konce. Sami tím však „božský experiment“
uspíší a Will osobně se v projektu transcendence stane hlavním hrdinou. Pro jeho ženu
Evelyn a dalšího vědce Maxe zde totiž neleží
otázka, zda je to možné, ale zda je to správné. A co se vlastně stane. Willovo vědomí připojí k super počítači a obřímu vesmíru umělé
mysli, kterou sám vytvořil. Důsledky záhy pocítí celý svět. USA / Velká Británie, MP, vstupné 50 Kč, délka 120 min.

úterý 25. 11. v 16.30 a ve 20.00 hod.
AMAZING SPIDER-MAN 2
Být Spider-Manem (Andrew Garfield) je skvělé. Peter Parker nezná úžasnější pocit než se
prohánět mezi mrakodrapy, být skutečným hrdinou a trávit čas s Gwen (Emma Stone). Být
Spider-Manem ale má také svou cenu: jedině
Spider-Man je schopen ochránit ostatní Newyorčany před pozoruhodnými padouchy, kteří město ohrožují. Když se na scéně objevuje
Electro (Jamie Foxx), je Peter nucen čelit nepříteli, který je mnohem silnější než on sám.
A když se vrací i jeho starý přítel Harry Osborn (Dane DeHaan), uvědomuje si Peter, že
všechny jeho nepřátele něco spojuje: společnost OsCorp. Hrají: Andrew Garfield, Emma
Stone, Felicity Jones, Jamie Foxx, Sarah Gadon a další. USA, MP, vstupné 50 Kč, délka
142 min.

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI
V MĚSÍCI LISTOPADU
neděle 2. 11. v 15.00 hod.
ZVONILKA A PIRÁTI
USA,, MP, vstupné 30 Kč, délka 78 min.
neděle 9. 11. v 15.00 hod.
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
USA, MP, vstupné 30 Kč, 102 min.

neděle 16. 11. v 15.00 hod.
LETADLA
USA, MP, vstupné 30 Kč, délka 91 min.
neděle 23. 11. v 15.00 hod.
KHUMBA
Jihoafrická republika, MP, vstupné 30 Kč,
85 min.
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

neděle 30. 11. v 15.00 hod.
MAGICKÉ STŘÍBRO
HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU
Norsko, MP, vstupné 30 Kč, délka 84 min.
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AQUAPARK WEIDEN

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje o.p.s.
Vás zve na pravidelný zájezd do vyhlášeného aquaparku nebo jen tak na výlet,
za nákupy či za kulturou. Pojeďte s námi dne

20. LISTOPADU 2014
Aquapark Weiden nabízí kromě vodních atrakcí i divokou řeku, perličkové
koupele, masážní trysky, sauny. Hlavní předností však je termální voda, která
dosahuje příjemných 31°C.

Ceny zájezdu dle nástupních míst (v Kč):
Dospělí *

Dítě do 18-ti let *

Dítě do 6-ti let *

Bez bazénu

Karlovy Vary

Nástupní místo

360,-

260,-

210,-

210,-

Sokolov

330,-

230,-

180,-

180,-

Cheb

300,-

200,-

150,-

150,-

* Cena zahrnuje: dopravu + vstupné na tři hodiny do Aquaparku.
Cena nezahrnuje: úrazové a zdravotní pojištění (doporučujeme si připojistit léčebné výlohy).

Časy odjezdu a nástupní místa:
Nástupní místo

Čas odjezdu

Místo odjezdu
Tržnice (výstupní místo autobusů Student

Karlovy Vary

8:00

Sokolov

8:20

Autobusová zastávka proti Gymnáziu

Cheb

8:50

U bowlingu proti nádraží

Agency)

Předpokládaná doba návratu je mezi 17 až 18 hodinou.
PŘIHLÁŠKY A BLIŽŠÍ INFORMACE – V NAŠICH CENTRECH:

• Karlovy Vary, Sokolovská 54, tel.: 353 234 666, 602 340 549
• Sokolov, Rokycanova 1756, tel.: 352 628 788, 602 340 482
• Cheb, Májová 19, tel.: 354 433 024, 602 340

Podpořit nás můžete zasláním daru na naše číslo účtu: 99 55 55 599/0300
www.sluzbypostizenym.cz
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www.facebook.com/centrumprozdravotnepostizenekarlovarskehokraje
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P O Z O R !!!!!
„ B U R Z A

K A B E L E K A D O P L Ň KŮ “

Milé slečny, paní, tety, maminky, babičky, máte doma kabelku, brašnu, kufřík, šátek nebo šálu, kterou již nenosíte a je Vám líto ji
vyhodit? Chtěla byste za ní nějakou tu korunu?

Přineste ji do naší „ KABELKÁRNY “
KAM?- MŠ Zahradní/ vchod ze zahrady MŠ/
KDY? - Výběr od 3.11. -7.11. 2014
VÝDEJ- 14. 11. od 13hodin do 17hodin

PRODEJ - od 10.11. do 13.11. vždy od 13hodin do 17hodin
DAROVANÉ NEBO NEVYZVEDNUTÉ KABELKY A OSTATNÍ DOPLŇKY BUDOU
POUŽITY NA CHARITATIVNÍ ÚČELY-AZYLOVÝ DŮM SOKOLOV
V případě zájmu a otázek volejte - 732876057- Iva Jirsová

Sociální služby, p.o., Pochlovická 57, Kynšperk nad Ohří přijmou do pracovního poměru
na zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou:

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Nabízíme:
 kvalifikovanou práci v příjemném a týmovém prostředí
 odměňování dle platných předpisů o platu a mzdě
 možnost další spolupráce
Požadujeme:
 kvalifikaci dle ust. § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v úplném znění
 velmi dobré komunikační schopnosti, samostatnost a kreativitu
 praxe v oboru výhodou
 velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC
 předpokládaný nástup 1.12.2014
Nabídky ve formě motivačního dopisu a CV zasílejte na e-mail: jiri.hruby@ss-po.cz , popř. poštou
a to nejpozději do 7.11.2014. Dne 10.11.2014 proběhne výběr. Dotazy na tel.: 736514093, Mgr. Jiří Hrubý
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Předávání praporu hasičům

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

Realitní kancelář Reala Lakomá s.r.o.

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

Prodej bytu 1+3 v OV, Kynšperk, Staré nám., 2.p.,73 m2, cena: 750.000,-Kč
Prodej RD s provozovnou, ul. Sokolovská, Kynšperk, cena: 599.000,-Kč
Prodej rekreační chalupy se zahr. Výhledy u Hazlova, cena: 1.100.000,-Kč
Prodej rek. chaty se zahradou Podhrad – Jesenická přehrada, cena: 520.000,-Kč
Pronájem nebyt. prostoru ( obchod, kanceláře, lékárna, kosmetika apod.)
v Kynšperku, Zámečnická, vedle KB, 67 m2, cena: 5000,-Kč/měs. + služby
Prodej bytu 1+1 v Habartově, Raisova ul., 1.p., 35 m2, cena: 200.000,-Kč
Prodej bytu 1+3 v OV, 63 m2, Mar. Lázně – Úšovice, cena: 880.000,-Kč

www.reala-lakoma.cz
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