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Z města

Jak jsme hospodařili v letech 2011 – 2014
(do srpna)
Čtyři roky volebního období jsou za námi. Jak
jsem slíbila na začátku, plním své slovo a chci
vás, občany našeho města, seznámit s naším
hospodařením.
16.
listopadu
2010
převzal
starosta
Ing. T. Svoboda město od bývalého vedení
města, které sice hodně investovalo, ale nenechalo nám žádné finanční prostředky. Hospodaření roku 2010 skončilo „schodkem“,
tj. ztrátou – 5 642 207,74 Kč. Po dofinancování konce roku zbylo na účtu 5 400 365 Kč.
K tomu jsme dostali „do vínku“: úhradu jistiny
a úroků B. Slánskému – 2 683 750 Kč, hrozba
odvodu za porušení rozpočtové kázně – Areál
zdraví – 15 milionů Kč a zadluženost (leasing
aut) – 492 306 Kč.
2011
Velmi těžký začátek volebního období.
Na účtech téměř nic, odvody za areál zdraví, zadlužená Správa majetku, problémy s vyúčtováním přislíbené dotace na silnici IV. třídy na Kamenný Dvůr. Bylo nutné udržet vyrovnaný rozpočet, vyjednat co nejnižší možný odvod za porušení rozpočtové kázně (nakonec se starostovi podařilo snížit odvod
z 15 mil. Kč na 2, 3 milionu Kč – splácet se
bude ještě v roce 2015), splácet leasing. Došlo tedy k úsporným opatřením a k omezení
investic. Přesto byly na investice vyčleněny
2 656 152,6 Kč. Hospodaření skončilo přebytkem v hodnotě 1 423 705,97 Kč a na účtech
bylo 9 653 411,02 Kč. Snížila se i zadluženost
na 294 189 Kč.
2012
Začátek roku byl již veselejší, mohli jsme uvolnit více peněz na investice – 6 850 983,85 Kč.
Vzhledem k tomu, že bylo možné obdržet dotaci na připravený projekt Splavnění levého

ramene Ohře, bylo k předfinancování využito
úvěru, který se promítl v zadluženosti na konci
roku – 5 950 844,74 Kč. Potěšující však bylo,
že na účtech zbylo 11 243 583,43 Kč pro další rok.
2013
V roce 2013 se navýšily příjmy díky rozpočtovému určení daní a doplaceným dotacím.
Na investice bylo vyčleněno 7 413 058,79
Kč a na účtech zbylo 13 678 635,07 Kč.
Zadluženost přetrvává (leasing a úvěr) –
2 043 545,38 Kč, ale hospodaření končí přebytkem 6 893 072,80 Kč.
2014
V letošním roce (srpen 2014) je zatím hospodaření města velmi příznivé. Investice se plánují v hodnotě 8 milionů Kč, nadále se splácí leasing – zbývající částka bude 227 070,28
Kč. Na účtech je 25 096 973,53 Kč – z toho se
bude ještě financovat provoz města IX. – XII.
a nově schválené investice. ZM schválilo úvěr
ve výši 10 milionů Kč na opravu a rekonstrukci náměstí SNP (vysoutěžená cena je 4,664
mil Kč. - přislíbená dotace činí 80% ceny), část
úvěru nebude tedy čerpána. A tak již nyní se
ukazuje, že letošní hospodaření bude stejně
dobré jako v loňském roce.

Co je připraveno na příští období
z větších akcí?
- Dokončuje se rekonstrukce čp. 191 – byt,
provozovny, veřejné WC.
- Byla podána žádost na ROP NUTS II Severozápad o dotaci na revitalizaci Starého náměstí a obnovu návsi a komunikace v Liboci
(předběžná cena kolem 20 mil. Kč).
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- Dokončuje se projektová dokumentace
na výstavbu infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Třešňovka a bude třeba
tuto infrastrukturu vybudovat (předběžná cena
– kolem 15 mil. Kč).
Poznámka pro občany: tato lokalita nikdy nebyla prodána, prodávat se budou až „zasíťované“ parcely pro výstavbu.
- Začala první jednání starosty se zástupci KK
o možném převodu (koupi) budovy SŽŠ (bývalé dřevařské školy).
- Proběhla jednání starosty se zástupci Rytířského řádu křížovníků (vlastníků fary) o koupi
fary – zatím velmi vysoká cena za prodej budovy.
- Připravuje se projektová dokumentace
ke změně vytápění ZŠ (nyní ve staré budově
staré kotle na uhlí).
- Zvažuje se možnost rekonstrukce staré budovy školy – snaha využít dotace na opravy
a rekonstrukce.

Jak je to s dotacemi a proč si musíme brát úvěr?
Zjednodušeně, tak aby měli představu i občané města. Většinou se jedná se o velké akce
- rekonstrukce, stavby, někdy to mohou být
i kulturní akce.
- Je vyhlášená výzva na dotaci pro určité akce.
Město má zpracovaný projekt (někdy musí být
studie proveditelnosti), zažádá tedy o dotaci.
- Podaří se – dotace je přislíbena – podepíše
se smlouva.

- Akci je nutné hradit z vlastních prostředků –
„předfinancovat“.
- Naše město nemá tolik volných finančních
prostředků na velké akce, proto využívá možnosti úvěru.
- Po zrealizování akce, pokud je vše dle projektu a žádosti o dotaci schváleno příslušnými institucemi, je městu poskytnuta dotace
– tj. jsou zaslány finanční prostředky – nejdříve tak do 1/2 roku, někdy to může trvat i déle
1 - 2 roky).
Ani úvěr nedostane město jen tak, že si požádá. Peněžní ústavy prověřují, jaké má město
finanční zdraví a jak bude moci úvěr splácet.
Celá koalice během let 2011 – 2014 velmi
pečlivě zvažovala a projednávala jednotlivé
výdaje, hospodařila uvážlivě a současně se
snažila plnit své předvolební sliby. Začátek byl
velmi těžký, o to radostnější je závěr. Velké
poděkování patří p. Bc. J. Kocové, vedoucí finančního odboru, která velmi ostražitě vedla
naše kroky a dokázala spolu s námi nejen udržet, ale také zlepšit hospodaření města a jeho
finanční zdraví.
Myslím si, že jsme dokázali dobře hospodařit
a pracovat pro občany našeho města. Samozřejmě jsme zdaleka nestihli všechno dokončit, ale dokážeme i nadále v takto nastavené
cestě pokračovat. Je teď už jen na vás, jestli
jsme vás o tom přesvědčili.
Mgr. Š. Neubergová
místostarostka

Přehled finančních toků v období 2010 – 31.08.2014
v Kč
Příjmy
Výdaje
Saldo (HV)

2010
58 362 296,91
64 004 504,65
- 5 642 207,74

2011
57 793 241,13
56 369 535,16
1 423 705,97

2012
53 797 650,40
58 405 175,96
- 4 607 525,56

2013
66 105 712,69
59 212 639,89
6 893 072,80

08/2014
49 272 140,08
38 454 813,70
10 817 326,38

Investice

11 530 875,47

2 656 152,60

6 850 983,85

7 413 058,79

Plán cca 8 mil. Kč
+ Staré nám. a
Liboc 20 mil. Kč

Finanční prostředky
na účtech

5 400 365,46

9 653 411,02

11 243 583,43

13 678 635,07

25 096 973,53

Z toho volné zdroje

3 173 739,69

4 544 425,51

4 922 220,54

7 431 774,73

17 869 059,72

492 306,00

294 189,00

5 950 844,74

2 043 545,38

227 070,28
+ Nový úvěr na
10 mil. Kč

-

50 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

2 683 750,00

-

-

-

-

Zadluženost
Odvod za porušení
rozpočtové kázně
Úhrada jistiny a úroků

Některé z realizovaných investic 2011 - 2014
2011
Vodácká Ohře - 219 807 Kč
Ulice Truhlářská - 596 436 Kč
Kaple Kamenný Dvůr - 406 234 Kč
Autobus. zastávky – Zlatá, Liboc - 405 000 Kč
2012
Splavnění levého ramene řeky Ohře
- 2 815 645 Kč
Veřejné osvětlení - 463 462 Kč
Dětské hřiště - 120 813 Kč
Chodník – Staré náměstí - 476 070 Kč
Komunikace Truhlářská - 146 610 Kč
Komunikace 5. května, J. Nerudy, SNP
- 2 500 000 Kč
Varovný monitorovací systém - 914 517 Kč

Usnesení rady a zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
Usnesení rady/zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
z 7. 8., 27. 8., 10. 9. a 17. 9. 2014
si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk. cz
Kliknout na: městský úřad - rada/zastupitelstvo města - usnesení
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2013
Varovný monitorovací systém - 2 946 999 Kč
SDH – kotel, bojler, stabilit. soupr. - 155 709 Kč
SDH – přenosná motorová stříkačka - 305 156 Kč
Terénní úpravy Třešňovka - 357 523 Kč

Chodníky U Pivovaru - 1 141 445 Kč
Veřejné
osvětl. (Štědrá, Zlatá, U Tavírny)
1
- 223 798 Kč
Kamerový systém - 185 922 Kč
Parkoviště Chebská – Školní - 145 153 Kč
Komunikace Okružní - 292 543 Kč
Dětské hřiště Na Hrázi - 296 126 Kč
2014 (realizuje se - přibližné částky)
Revitalizace nám. SNP - 4 664 739 Kč
Parkoviště U Pivovaru - 750 000 Kč
Ulice U Tavírny - 2 010 000 Kč
WC a umývárny - MŠ U Pivovaru - 600 000 Kč
Projekt. dok. – infrastrukt. Třešňovka
- 650 000 Kč
Projekt. dokum. – Staré náměstí - 390 000 Kč
Projekt. dokum. – vytápění ZŠ - 100 000 Kč
Rekonstr. chodníků Příčná, Krátká - 240 000 Kč
Rekonstr. střechy – hasič. zbrojnice - 360 000 Kč
Restaurování boč. oltáře sv. Anny - 300 000 Kč
Komunikace na Zlaté - 104 000 Kč
Chodníky U Pivovaru - 220 000 Kč
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Oprava střechy, kanal., silnice ZŠ - 520 000 Kč
Oprava sportov. areálu - 150 000 Kč
Rozšíření dět. hřiště U Pivovaru - 170 000 Kč

Z města

Všechny investice najdete vždy na www.kynsperk.cz – městský úřad - rozpočet města –
závěrečný účet města.

Dotace a příspěvky, které město obdrželo
v letech 2011 – 2014
2011
Restaurování Kaple Kamenný Dvůr
- 406 234 Kč
Vybudování autobusových zastávek
- 405 000 Kč
Restaurování hlavního oltáře v kostele
- 256 000 Kč
Restaurování sochy sv. A. Paduánského
- 50 000 Kč
Na sadové úpravy nám. SNP - 188 600 Kč
Projekt Bezpečné prázdniny - 56 000 Kč
SDH - 260 197 Kč
Na údržbu páteřní cyklostezky - 80 000 Kč
2012
Komunikace I. třídy – stezka na Zlatou
- 1 649 609 Kč
Restaurování hl. oltáře v kostele - 206 000 Kč
Restaurování sochy sv. J. Nepomuckého
- 40 000 Kč
Pro SDH - 184 528 Kč
Na údržbu páteřní cyklostezky - 91 000 Kč

2013
Splavnění levobřež. ramene Ohře - 3 229 900 Kč
Restaurování bočního oltáře II. etapa
- 100 000 Kč
Restaurování bočního oltáře III. etapa
- 200 000 Kč
Projekt 10 let spolupráce s Himmelkronem
- 278 820 Kč
SDH - 563 618 Kč
2014
Varovný monitorovací systém - 3 404 540 Kč
Restaurování boč. oltáře P. M - 100 000 Kč
Restaurování boč. oltáře sv. Anny - 198 000 Kč
SDH - 172 000 Kč
Oprava a údržba cyklostezky - 100 000 Kč
Uvedeny jen některé dotace a příspěvky.
Všechny dotace a příspěvky najdete na webu
města: www.kynsperk.cz – městský úřad –
rozpočet – závěrečný účet města
Podle podkladů zpracovala
Mgr. Š. Neubergová

Přestupkové řízení a připravovaná novela
přestupkového zákona
Správní a sociální odbor Městského úřadu
Kynšperk nad Ohří za období od měsíce ledna 2014 do měsíce srpna 2014 řešil 56 přestupků. Vzhledem k tomu, že Město Kynšperk
nad Ohří uzavřelo veřejnoprávní smlouvu
o projednávání přestupků i s jinými obcemi,
čtyři případy řešilo za Obec Libavské Údolí, dva za Obec Kaceřov. Ostatní přestupková
jednání byla spáchána na území města Kyn-
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šperk nad Ohří. Nejvíce byly řešeny přestupky
proti občanskému soužití, dále přestupky proti
majetku. V loňském roce za toto stejné období bylo řešeno 81 přestupků. A opět byly nejvíce řešeny přestupky proti občanskému soužití. Došlo tedy k poklesu protiprávního jednání
majícího znaky přestupku. Přestupkového jednání se dopouštějí někteří přestupci i opakovaně, tedy i po udělení sankcí.

Ministerstvo vnitra zpracovalo návrh zákona o některých přestupcích. Tento návrh zákona byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Pokud projde celým legislativním procesem, předpokládá se jeho účinnost ke dni 1. ledna 2017. Předmětem úpravy
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich je vymezení podmínek odpovědnosti adresátů veřejné správy, tedy právnických
osob, fyzických osob a fyzických osob v postavení podnikatelů, za porušení veřejnoprávních povinností (správněprávní odpovědnost),
které jsou jim uloženy v zákonech upravujících
jednotlivé úseky veřejné správy, spolu s úpravou specifického sankčního řízení před správním orgánem vedoucím k uplatnění této odpovědnosti. Základem správněprávní odpovědnosti se má stát jednotný pojem přestupek, který nahradí pojem správní delikt. Fyzická osoba bude v souladu se stávajícím stavem odpovídat za přestupek na základě svého zaviněného jednání, právnická a podnikající fyzická osoba též v souladu se stávajícím
stavem bez ohledu na zavinění s možností se
odpovědnosti při prokázání zákonem stanovených důvodů zprostit.
Další změnou v navrhované novele by měla
být centrální evidence přestupků, která v současné době, vyjma přestupků v dopravě nebo
přestupků evidovaných Českou inspekcí životního prostřední, v zásadě neexistuje. Informa-

ce o tom, zda se určitá osoba dopustila přestupku, jsou zjišťovány v podstatě nahodile,
a to navzdory tomu, že informace o předchozím deliktním jednání je informací nezbytnou
pro řádné hodnocení osoby pachatele přestupku a tím i pro určení přiměřeného druhu
sankce a její výměry, která mu má být uložena. Tyto informace jsou bezesporu nezbytné i pro vyhodnocení osoby pachatele v rámci trestního řízení, kdy jsou údaje o případné
přestupkové aktivitě stíhané nebo odsouzené osoby zjišťovány cestou tzv. zpráv o pověsti z místa bydliště. Údaje o spáchání přestupků jsou však relevantní i v jiných řízeních – namátkou lze uvést příklad zákona
č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
Zřízení centrální evidence přestupků by mělo
sloužit pro zavedení zpřísněného postihu přestupkové recidivy, která vzhledem k opakovanosti dosahuje vyššího stupně škodlivosti.
Účelem zpřísnění postihu recidivujícího přestupkového jednání je proto zefektivnění represe tam, kde ani opakovaný postih za přestupek nevedl k nápravě pachatele, resp. kde
stávající prostředky správního práva nepostačují k tomu, aby byl pachatel účinně odrazen
od pokračování v protiprávním jednání, resp.
v jeho opakování.
za správní a sociální odbor
Božena Nývltová

Kynšperští a himmelkronští zastupitelé
společně v Berlíně
V rámci partnerství s obcí Himmelkron se
11. a 12. září zúčastnili zastupitelé města
Ing. T. Svoboda, Mgr. Š. Neubergová, J. Wagner, J. Tomsová, Mgr. E. Fréharová, Mgr.
J. Hrubý, Mgr. J. Daneš spolu se zastupiteli Himmelkronu a dalšími občany dvoudenního
výjezdu do hlavního města Německa – Berlína. Součástí zajímavého programu byla pro-

hlídka hlavního města. R. Stelzer všem ukázal
některé významné pamětihodnosti spolu s výkladem historie: Braniborskou bránu a Alexandrijské náměstí, židovskou synagogu, zbytky
bývalé berlínské zdi, ulici Unter den Linden
(Pod Lipami), památník holocaustu Mahnmal,
nejvyšší dominantu Berlína - televizní věž, Vykotlaný zub a v neposlední řadě Postupimské
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hroznovým vínem a fíkovníky. V celé rozsáhlé
zahradě najdeme části zařízené v různých stylech (Čína, Japonsko) a mnoho menších zámečků. Před hlavní vstupní branou jsme obdivovali funkční dobový mlýn. Na hrob panovníka
dodnes návštěvníci pokládají brambory na důkaz vděčnosti za záchranu před hladomorem.
Při cestě domů jsme stihli projet také Lipskem,
na jehož okraji stojí nádherný monumentální
památník bitvy u Lipska.

náměstí s jeho architektonickou výstavbou
monumentálních budov, na kterých pracovali nejznámější architekti z celého světa – např.
budova Sony centra. Byli jsme svědky toho,
že Berlín je skutečně dynamickým městem,
neboť jeho podoba se neustále mění. V každé
části jsme viděli staveniště a jeřáby jako začátek budování něčeho nového.

Druhý den jsme pokračovali v prohlídce další části města: Berlínský chrám, Humboldtova univerzita, nové kulturní centrum Humboldtovo fórum, Státní knihovna, Muzejní ostrov s Pergamonským muzeem, Palác korunního prince, Akademie muzických umění a Koncertní dům, zahlédli jsme budovu Berlínské filharmonie.
Ve večerních hodinách nás přijala poslankyně Bundestagu (Spolkového sněmu) p. Emmi
Zeulner (CSU) v samotném parlamentu. Původním povoláním zdravotní sestra se v současné době zabývá činností a financováním
hospiců a paliativní péče pro seniory a občany
s postižením. Poté jsme se zúčastnili jednání parlamentu - část poslanců převážně z řad
CSU/CDU, SPD a Zelených spolu s ministrem se zabývala životním prostředím a plánováním výstavby, hospodařením domácností
a problematikou jaderné energie. Na závěr
dne jsme si prohlédli vzdušný interiér skleněného dómu a vystoupali až do samotné kupole, která je opravdu skvostem budovy. Odtud
jsme viděli světly prozářené večerní město
jako na dlani.
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Prožili jsme společně dva krásné podzimní
dny, počasí nám přálo, atmosféra byla výborná, seznámili jsme se s tím, jak žijí naši sousedé a prohlédli jsme si malou část jejich hlavního města. Vše bylo financováno obcí Himmelkron. Děkujeme za nádherné setkání.
Mgr. Š. Neubergová
místostarostka
Mgr. L. Křížová
tlumočnice

Na oběd nás pozvala p. poslankyně Zeulner
do budovy Bavorského zastupitelství, kde přijímá politiky, starosty měst a také návštěvy občanů, žáků, studentů. Kromě politických jednání zde probíhají různá setkání, pivní slavnosti, koncerty a další společenské akce.
Překvapilo nás, že velmi rozsáhlá dopravní tepna Berlína byla proložena jízdními pruhy pro cyklisty a doprava jízdními koly je zde
značně oblíbená.
Příjemným zastavením byla návštěva zámečku Sanssouci v Postupimi, který nechal postavit Fridrich II. Veliký proto, aby zde mohl v klidu
odpočívat a přemýšlet. Dodnes je zde zachována nádherná terasovitá zahrada s fontánou,
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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 září navštívili zástupci města pana
Jindřicha Pazderu, který oslavil krásné životní výročí 85 let.

Přejeme ještě jednou pevné zdraví a spokojený život.

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.
V měsíci říjnu 2014 oslaví své „kulaté“ narozeniny členky a člen naší ZO SPCCH paní a pan

Domabylová Gertruda
Gregor Josef
Hrubošová Helena
Mikovcová Miroslava
Vše nejlepší, hlavně stálé zdraví a veselou
mysl
přeje výbor ZO SPCCH

Jubileum
Miroslav Rohlík, náš dlouholetý pracovitý
a obětavý kolega, se dožívá v tomto měsíci
významného životního jubilea. K padesátinám
Ti Míro přejeme hodně štěstí, radosti a pevné zdraví.
Sportovci TJ Slavoje Kynšperk

Děkujeme za záchranu života
Dovolte mi požádat Vás o poděkování občanovi Vašeho města panu Tomášovi Svobodovi, který dne 20. 8. 2014 poskytl pomoc mému
manželovi, na kterého při řezání dřeva spadl
strom. Včasným a rychlým zásahem mu poskytl první pomoc a přivolal záchranné složky
a tím mu zachránil život. Nebýt jeho pomoci,
tak by asi dopadl špatně.

Chtěla bych mu touto cestou ještě jednou poděkovat a požádat Vás o totéž. Velice si vážím
jeho činu a jsem ráda, že jsou mezi námi takoví lidé, kterým není jiný člověk lhostejný.
S úctou
Marie Hanzalová
Týn nad Vltavou

K poděkování se připojují radní města Kynšperka nad Ohří.
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Vzpomínka
Dne 21. 10. 2014 už to budou dva roky, kdy
nás opustila naše dcera Iveta Kostrhunová.
Vzpomínají maminka, tatínek, Petr, Martin,
děti Veronika, Jirka a vnouček Stěpánek.

Odešla jsi, tam-mezi anděly, i když jsme to vůbec nechtěli. Odešla jsi daleko, do onoho světa, nevrátí tě zpět už žádná ta kouzelná věta.
Odešla jsi, ač nerada, s nevolí, je pro tebe úleva, že nic tě nebolí. Odešla jsi náhle do nebe,
však v srdcích našich navždy zůstáváš.                                                    
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Dne 26. 9. 2014 oslavili manželé Ivana a Jürgen Duškovi
50 let společného života.
Drazí prarodiče,
vaše láska získala zlatou medaili a my jsme neskutečně
šťastní, že s vámi smíme tento moment, tolik výjimečný
pro celou naši rodinu oslavit! Z celého srdce vám
gratulujeme, jste nám skvělým příkladem do života!
Krásnou zlatou svatbu!
Dáša s rodinou
Martina
Mireček

Aktivity na záchranu kostela
Nanebevzetí Panny Marie
V roce 1993 oslovila moje maminka paní Lichtenbergová Domkapitular Msgr. Georga Strupfa. Msgr. Georg Strupf měl vysoké postavení
v kapitule Regensburg (Řezno) a byl rodákem
z Kynšperka nad Ohří. Požádala ho, zda-li by
nemohl pomoci kynšperské farnosti s opravou
kostela. V této době patřil kostel farnosti a nezařazoval se pod město Kynšperk nad Ohří.
Msgr. Strupf byl podřízeným pana biskupa
Dr. Müllera, ale krom toho byli velmi dobrými přáteli. Přišel za ním s prosbou, zda-li by
se nedalo cokoliv podniknout a zachránit tak
naši dominantu města. Skutečně se tak stalo
a založila se sbírka s názvem „Eine Baustein
- Action zur Erhaltung und Renovierung der
Katholischen Pfarkirche“ („ Stavební kámen
- Akce pro zachování a renovaci katolického
kostela“). Msgr. Strupf s biskupem Müllerem
zapojili do této sbírky kynšperské rodáky, kteří měli krajanský spolek v Moosburgu. Ti se
také podíleli přispíváním peněžních prostředků na opravu naší chátrající chlouby. Nebyli to
žádní bohatí lidé, ale rodáci, kteří byli ze svých
domovů vyhnáni a i přesto přispěli. Předsedou
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Moosburgského krajanského spolku byl Anton
Pompl a nemalou měrou se na všem podílel
také pan Rudolf Walter.
Mám ohledně této záležitosti veškeré doklady,
kde moje maminka sháněla každou DM na záchranu našeho kostela - sbírky a koncerty
z KAB Waldsassen
- oprava kříže u kostela polským restaurátorem
- rekonstrukce křtitelnice a vyřezání svatého
Jana Křtitele
- restaurování obrazu nad hlavním oltářem
akademickou malířkou Evou Kolmanovou  
- úklid půdních prostor (holubí trus)
Chtěla bych ještě dodat, o co se zasloužil
Msgr. Georg Strupf, další jmenovaní a krajanský spolek z Moosburgu :
- projektová dokumentace
- oprava jižní věže (severní se neopravovala,
ta již byla opravena)
- přes Ackermann gemeinde se přispělo
na opravu celého kostela

Mám také účtenky, kdy maminka odevzdala
peníze správcům fary a kostela. Toto je pouze zlomek činů, které dělala maminka pro farnost Kynšperk. Byla spouštěčem pro záchranu naší chátrající dominanty kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Tímto jí veřejně patří Pán Bůh zaplať a děkujeme!
Jelikož se nikdy o těchto aktivitách a sbírce
nepsalo, ráda bych je tímto zveřejnila.
dcera Mariana Jankovičová

Shánění podpisů na petici pro
nezávislé kandidáty
Dovolte mi malé zastavení nad sháněním podpisů na petici pro nezávislé kandidáty, kteří
chtějí kandidovat do zastupitelstva města.
Pokud chci kandidovat a nejsem členkou žádné politické strany, musím si sehnat podpisy
občanů našeho města, že mi vlastně „ dovolí“ kandidovat, tj. potvrdí, že mohu podat kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva města. Nejen, že je to leckdy velmi ponižující, ale
už tento samotný akt beru jako nespravedlnost (často i diskriminaci) oproti těm, kteří jsou
členy politických stran či hnutí, neboť ti žádnou
podporu občanů nepotřebují.
Pak tedy s těmi, kteří mi věří, vyrazíme do ulic
Kynšperka nad Ohří a prosíme o podpisy.
Není to vůbec jednoduché a často se setkáváme nejen s odmítnutím, ale i tvrdými výhradami – spravedlivými i nespravedlivými. To se
kandidátům na kandidátkách politických stran
nemůže stát. Nikdo je nekritizuje, nikdo neví
do poslední chvíle, kdo na jejich kandidátní listině je a už vůbec nikdo neví, jaký program budou nabízet. Po nezávislých kandidátech, kte-

ří potřebují podpisy na petici, to ale někteří tvrdě vyžadují.
Mnozí občané, kterým jsme opravdu a leckdy
nejednou pomohli, nás svým podpisem nepodpořili. A to vůbec neznamená, že by nás
museli, nebo měli volit. Jen měli v rukou tu
moc někomu něco „zatrhnout, neposkytnout“.
O to víc nás překvapilo, že leckdy občané,
kterým jsme z nějakých důvodů nemohli vyjít
vstříct, nám petici ochotně podepsali.
Díky členům na kandidátní listině a jejich známým se nám podařilo 344 předepsaných podpisů získat a můžeme se tedy zaregistrovat,
abychom mohli kandidovat ve volbách.
Proto chci touto cestou poděkovat všem občanům našeho města, kteří nám - nezávislým
kandidátům podpisy poskytli. A také chci poděkovat všem těm, kteří mi pomohli podpisy
shánět. Vážím si toho a opravdu upřímně děkuji. Děkuji za to, že jsem mohla podat kandidátní listinu Sdružení nezávislých občanů pro
volby do zastupitelstva města v říjnu 2014.
Mgr. Štěpánka Neubergová

Lidé by měli vědět, jak to chodí po volbách
Vzhledem k tomu, že se leccos povídá a občané nejsou vždy jasně a srozumitelně informováni, zastavím se krátce nad situací, která nastane po volbách. Letos bude kandidovat
v našem městě 10 seskupení (sdružení, hnutí,
stran). Podle počtu hlasů získaných od občanů získají skupiny počet mandátů (míst) do za-

stupitelstva. Z kandidujících občanů postoupí takový počet daného seskupení, kolik je jim
přepočteno na základě získaných hlasů od voličů. Zastupitelstvo bude tvořit 17 zastupitelů.
Starosta je volen nově zvolenými zastupiteli (z
různých seskupení). Proto je třeba vědět, že
to není vždy o nejvyšším počtu získaných hla-
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sů, ale o tom, zda ten, kdo chce, nebo je navržen na místo starosty (místostarosty, radních)
získá nadpoloviční většinu hlasů od zvolených
zastupitelů. V tuto chvíli nastupují tzv. koaliční jednání:
- kdo je ochoten tuto činnost nejen vykonávat,
ale bude mít podporu nejméně dalších 8 zastupitelů,
- kdo a s kým je ochoten spolupracovat a podpořit druhé – rada města, starosta, místostarosta.
Mýlí se ti, kteří si myslí, že ten, kdo má nejvíce hlasů, bude automaticky starostou.
Aby tomu tak bylo, muselo by jít o přímé hlasování a to v naší zemi zatím není. Abychom
se k tomu přiblížili, muselo by jedno celé seskupení získat oněch 9 mandátů, pak by si ze

Z města

svého středu starostu mohli skutečně zvolit.
To se ovšem zatím nikomu nepodařilo. A tak
není jiné cesty, než vyjednávat.
A jaká je asi prognóza?
Pokud by každé seskupení získalo 1 – 2 mandáty, budou se muset vytvářit koalice a ty budou jednat o tom, kdo bude řídit město. Tak
je tomu zde již po 20 let a ani letos to asi nebude jiné. Ale o tom je demokracie. Mám právo volit, mohu se svobodně rozhodnout, musím tedy velmi zvažovat, co je pro mě a pro
mé město dobré. Samozřejmě je těžké odhadnout, kdo to myslí dobře a komu jde jen
o vlastní prospěch. Určitě tedy využijte svého
práva, uvážlivě vybírejte a přijďte volit. Nezapomeňte však, že každý z nás má pouze jeden hlas, i když je velmi důležitý.
Mgr. Štěpánka Neubergová

Druhá lepší než první?
To je otázka, která napadla chovatele ZO Kynšperk v souvislosti s nedávno uspořádanou
2. Oblastní výstavou králíků, drůbeže a holubů v Kynšperku nad Ohří. Odpověď je na návštěvnících výstavy, kterých bylo na tisíc platících po oba dva dny a více jak 500 dětí z mateřských škol a základní školy. Nápovědou
může být, že bylo vystaveno 600 ks zvířat
včetně expozice mladých chovatelů Plzeňského kraje a Karlovarského kraje.

Hasiči města Kynšperk nad Ohří
V minulém čísle zpravodaje jsem psal o roku
založení spolku hasičů v našem městě a výrobě praporu.
Tímto bych vám rád ukázal, jak bude symbol
sboru a města vypadat.

Rozměr praporu je 150cm x 100cm. Pomocí
poutek je uchycen na 250 cm dlouhou žerď.
V každém rohu praporu jsou lipové ratolesti
svázané stuhou v barvách červenomodrobílé
trikolory, vše ukazuje příslušnost k České republice. Na tmavě červeném podkladu na přední straně praporu je rok založení, znak města se znakem hasičů. Druhá strana je modrá
s patronem hasičů sv. Florián, který drží
ochrannou ruku nad kostelem, který tvoří dominantu města Kynšperk nad Ohří. Celý prapor je obšit zlatými třásněmi. Po dokončení výroby praporu bude prapor nejdříve posvěcen
a poté předán SDH Kynšperk nad Ohří starostou města v měsíci říjnu.
Marek Matoušek
Velitel JSDH Kynšperk
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Bylo k vidění poprvé nové plemeno králíků
TEDDY a součástí výstavy byla bohatá přehlídka historických motocyklů, nejmodernější
zemědělská technika, farmářský trh, jízda pro
děti na koních a v US džípu a bohaté občerstvení. V rámci doprovodného programu vystoupila Mariánskolázeňská dechovka, country
skupiny Skromní a Drsná žízeň, skupina Galaxie a v neposlední řadě Martin Maxa. K vidění byl překážkový králičí hop, vystoupení Kynšperských mažoretek a bohatá soutěž na podporu chovatelství v Kynšperku. Nápovědou
také může být, že vše probíhalo v krásném a
vyzdobeném areálu A. Pavloviče za pomoci
členů Veterán KLUBU Kynšperk. Záštitu nad
výstavou převzal hejtman KK kraje PaeDr. Josef Novotný a starosta města Ing. Tomáš Svoboda, kteří osobně předali nejlepším chovatelům poháry a čestné ceny. Ať dopadne odpo-

věď návštěvníků jakkoliv, všem chceme poděkovat za účast. Poděkování také patří městu Kynšperk nad Ohří, OÚ Libavské Údolí, OÚ
Kaceřov, MKS Kynšperk nad Ohří, Agrowest
Kynšperk nad Ohří, Kynšperský pivovar, Veterán klub A. Pavlovič, Kynšperským mažoretkám a všem dalším, kteří nám pomohli.
A závěrem: na otázku přespolních návštěvníků a hostů ze SRN ,,jak to můžete v takovém rozsahu zvládnout”, jsme jako chovatelé základní organizace odpověděli: ,,ve městě Kynšperk n.O. jsou ze strany města a jeho
složek vytvořeny výborné podmínky pro podnikavé společenské organizace”.

Odpověď na úvodní otázku nám můžete sdělit 18. října na Jiřinkové zábavě. Těšíme se.
Za ZOČSCH Ing. Milan Neubauer
Předseda organizace
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Školní rok 2014/2015

o finále dokázali svěřenci Vlastimila Vernera
ml. svého soupeře opět těsně přehrát a po vítězství 2:1 se mohli těšit na účast v boji o zlato. Finále s MSV Duisburg nabídlo znovu těsný souboj, ale baníkovci byli po vítězství hladovější a nakonec zvítězili 5:4.
Na západ Čech tak hráči U11 přivezli parádní výsledek, vždyť za sebou zanechali takové
týmy jako VfB Stuttgart, Racing Štrasburk či

Ve dvaceti třídách se v letošním školním roce
vzdělává 464 žáků. Pro 12 dětí jsme i letos
otevřeli přípravnou třídu.

Do tří prvních tříd nastoupili 62 žáci, které
jsme slavnostně přivítali společně se starostou města Ing. Tomášem Svobodou 1. září
v kreslírně školy. Dětem byly zároveň předány svačinové krabičky – dárek od společnosti Laktea, o.p.s.

Na základě velkého zájmu o školní družinu
jsme otevřeli tři oddělení pro 90 žáků prvních
až pátých ročníků.
Aktuální informace o dění v naší škole najdete
na http://zs-kynsperk.cz/.
za vedení školy
Mgr. Lenka Hrušková Bursová
a Mgr. Štěpánka Neubergová

Baník Sokolov si vybojoval zlato
Skvělého úspěchu v mezinárodní konkurenci
renomovaných klubů dosáhla přípravka U11
pod vedením kouče Vernera mladšího. Baníkovci v základní skupině obsadili třetí místo,
ale v následné vyřazovací části své soupeře
porazili a po finálové výhře nad Duisburgem
mohli oslavovat prvenství na turnaji!
Základní skupina
Baníkovci ve skupině narazili postupně
na Karlsruher SC (porážka 0:3), SV Zimmern
(vítězství 4:0), SV Böblingen (prohra 1:2), FSV
Waiblingen II (výhra 5:1) a TSV Neu Ulm (výhra 4:0). V konečném zúčtování to s 8 body
a skóre 14:6 stačilo na 3. příčku, která však
sokolovským fotbalistům vynesla účast v další fázi turnaje.
Osmifinálová skupina
V této skupině byli soupeři naší přípravky SSV
Reutlingen (3:1), 1. FC Kaiserslautern (1:0).
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1. FC Kaiserslautern. Všem členům výpravy děkujeme za vynikající reprezentaci města
Sokolov a také karlovarského kraje.
Mladí Kynšperáci, kteří reprezentují Baník Sokolov, pomohli vybojovat ve Stuttgartu zlatý
pohár v turnaji v kopané - Matěj Műller, Václav
Pastorek a David Richter.
					
Lukáš Švéda

Richard Lorenz - otec a syn
V letošním roce opět reprezentovali město
Kynšperk nad Ohří v Brně, Ostravě i v zahraničí. Byli pozváni jako doprovodný program
na soutěž do Bulharska „Stunt Europ Beatle“
(jízda na motocyklu), kde předvedli Richard
Lorenz se svým synem kaskadérskou show
v městě Plovdiv.
Otec společně se synem svým výkonem
„Stunt Living Ramp“ (skok přes hořící rampu)
ohromili diváky. „Škoda jen, že nemáme prostory na trénování“. Povzdechl si táta devítiletého Ríši.

SV Sillenbuch (4:2) a Würzburger FV (1:0).
Baníkovci tak nepoznali hořkost porážky, svou
skupinu vyhráli a se skóre 9:3 a 12 body postoupili do čtvrtfinále.

Vyřazovací část
Ve čtvrtfinále čekal na fotbalisty Baníku německý DSC Arminia Bielefeld. Tohoto soupeře Sokolováci přetlačili v poměru 3:2 a v semifinále narazili na Fortunu Düsseldorf. V boji

Této soutěže se zúčastnil i nejlepší kaskadér
České republiky Martin Krátký, který je v této
kategorii druhý na světě. Klukům gratulujeme k výkonům a do dalších let přejeme hodně štěstí.
Za redakci
Jana Tomsová
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Vzpomínka na letní dětský tábor Kořen 2014

Navštívil nás pan Hámor, ověnčený několika
tituly ve sportovní lukostřelbě. Všichni účastníci prošli výcvikem a díky trpělivosti pana
Hámora a jeho týmu jsme si to báječně užili.
A i další dny byly naplněny soutěžemi, turnaji,
bojem o klíče od pevnosti a o indicie, sportem,
koupáním a jinými radostmi léta.
Mezi velmi pěkné patřilo i setkání s leteckým
modelářem, panem Popelkou z Hlinska a jeho
leteckou akrobacií s dvouplošníkem, nočním
létáním s osvětleným elektronicky poháněným
letadlem Easy Star. Za denního světla jsme si
zkusili letadla i pilotovat.

Prázdniny skončily a my bychom chtěli zavzpomínat na bezva dny prožité na letním dětském táboře Kořen 2014, kam se velice rádi
vracíme. Letos se konal již 9. ročník.
Termín byl dán, poukazy velmi rychle rozebrány a před námi byly měsíce příprav, shánění,
zajišťování. Děti netrpělivě očekávaly zprávy
o tom, co je letos čeká.

A najednou se na e-mailech objevila tolik očekávaná zpráva:
Můj milý s „duší hráče“ – lákají Tě nesnadné
výzvy?
Troufáš si na ošemetné hádanky života?
Právě jsi byl vybrán jako zástupce jednoho
z šesti týmů
k účasti ve vyhlášené soutěži:
„KLÍČE OD PEVNOSTI BOYARD“
Držím palce k nalezení správných odpovědí
a získání pokladu pevnosti Boyard.
Otec FURA

Přesun z Březové proběhl bez problémů.
V pevnosti Boyard na Kořenu, která se na následující dny stala naším útočištěm, nás očekávali naši dospělí kamarádi. Ubytovali jsme
se, rozdělili do oddílů, které mezi sebou povedou boj o poklad pevnosti Boyard.

Do spacáků jsme uléhali plni očekávání a odhodlání. Otec Fura přichystal první úkol.
Za jeho splnění bylo získání rozlišovacích šátků. A začal bohatý program plný smíchu a senza zážitků…
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Počasí nám přálo, bazén nás osvěžil, plno
vodních her, potápění s přístrojem.
A přišel závěr celotáborového klání. S klíči
a indiciemi, získanými v průběhu tábora jsme
po oddílech přišli za otcem Furou pro poslední radu, abychom se mohli pokusit otevřít pokladnici pevnosti. Správnou volbou slova došlo k otevření a začaly se sypat diamanty
– boyardy. Posledním úkolem bylo nasbírat co
nejvíce diamantů pro svůj oddíl.
Rozdíly byly minimální! Po důkladném převážení diamantů vyhrál fialový tým.
Na závěrečné loučení nám uspořádal náš oblíbený DJ Na Nuke se svým týmem úžasnou
diskotéku plnou efektů.
Tímto se definitivně uzavřelo dobrodružství
v pevnosti Boyard a čekal nás návrat domů.
Loučení a slib - ahoj na Kořenu 2015!
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Různé

Základní škola

Letošního pobytu se zúčastnilo 110 dětí
a 30 lidiček, kteří se starali o vlastní dovolené o drobotinu - jako oddíloví vedoucí, kuchyň,
zdravotnice, zázemí.
Všem patří veliký obdiv a dík!
Nechceme ani zapomenout na ty, kteří nám
fandí a pomáhají zajistit našim dětem prožít
báječné dny plné zábavy a nezapomenutelných zážitků o prázdninách:
Město Březová se starostou Mírou Boudou,
věčně vstřícná a milá Šárka Škubalová, generální partner Sokolovská uhelná a.s., pan Ing.

František Štěpánek, Jiří Veverka – PVKP stavební, Město Kynšperk nad Ohří se starostou
Ing. Tomášem Svobodou, Martin a Lucie Štěpánkovi – U Karlose, MUDr. Ladislav Krupka,
manželé Kumperoví – Dolní Rychnov, lékárna Zelená hvězda – Sokolov, Martin Hámor –
Kynšperk, Filip a Gábina Štefankovi – Sokolov, p. Brousil – Habartov
www.taborybrezova.org
Za vedení tábora
Martina Nemethová
a Jiřina Gogolová

Přijďte ochutnat čokoládu z Kynšperka nad Ohří
Nové dílny pro sociálně terapeutické činnosti otvíráme v pátek 3. října 2014 v Kynšperku
nad Ohří. Při této příležitosti si dovolujeme pozvat širokou veřejnost na Den otevřených dveří, kdy si každý bude moci prohlédnout výrobky našich klientů a nově také ochutnat čokoládové pochoutky. Jejich chuť vám těžko popíšeme, proto raději přijďte a sami se přesvědčte, jak chutná čokoláda z Kynšperka. Otevřeno bude od 10 do 17 hodin. A nebojte se, najdete nás snadno. Dílny sídlí v ulici Chebská
386, v areálu bývalých jeslí, přímo v budově
městské knihovny.

Dílny pro sociálně terapeutické činnosti v nových prostorách vybudovala díky významné
podpoře města Kynšperk nad Ohří nezisková
organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. Naše organizace ve městě spravuje Dům na půl cesty.
Je to sociální zařízení pro mladé lidi, kteří si
prošli ústavním zařízením typu dětský domov,
výchovný ústav, vězení, léčebna apod. Cílem
je pomoci jim začlenit se do běžného života.
Součástí práce s mladými lidmi jsou i sociál-
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ně terapeutické činnosti. Konkrétně v Domě
na půl cesty vyrábíme svíčky, vinuté skleněné korále, bižuterii a různé praktické doplňky.
Výrobky je možné shlédnout a zakoupit v obchodě Kocábka, hned vedle drogerie pana Kabatnika.
Dlouho jsme tuto činnost vyvíjeli takzvaně
na koleni v nevhodných stísněných prostorách. To už je ale za námi a dnes s radostí
oznamujeme, že otvíráme dílny na nové adrese. Jejich součástí bude také čokoládová dílna. Věříme, že výrobky této dílny ocení každý „čokoholik“. Budeme zde z italské a belgické čokolády vyrábět tabulky, figurky, pralinky,
lanýže a další speciality. Vše ručně a z nejkvalitnějších surovin. Naše čokoláda nebude
obsahovat žádné rostlinné tuky, náhražky, ani
umělé náplně. To vám můžeme garantovat.
Naše záměry bychom těžko realizovali, pokud
by nás významně nepodpořilo vedení města
Kynšperk nad Ohří v čele se starostou Tomášem Svobodou. Poděkovat bychom také chtěli za vstřícnost zdejšímu majetkovému odboru. Dotaci na vybavení jsme obdrželi od nadace Hermann Gutmann Stiftung a z programu Leader prostřednictvím Místní akční skupiny Sokolovsko.
Pomoc v nouzi, o.p.s. a ČoKy, o.p.s.
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PROGRAM KINA

ŘÍJEN 2014

úterý 7. 10. v 16.30 a ve 20.00 hod.
3 DNY NA ZABITÍ
Ethan Renner celý život pracoval jako agent
tajné služby. Byl jeden z nejlepších. Nyní se
rozhodl skončit a věnovat se tomu, co kvůli
práci musel odsouvat na vedlejší kolej – své
rodině. Vždy se totiž dokázal efektivněji postarat o nebezpečné zločince než o svou dceru. Jeho manželka Christine odjíždí pracovně
do Londýna a Ethan má poprvé sám na starost svou dospívající dceru Zoey. Netuší, že
bývalý zaměstnavatel s ním má jiné plány...
Tajná služba se na něj obrací s poslední zakázkou. A protože v sázce je nejen osud světa, ale i Ethanův život, tenhle úkol Ethan nemůže odmítnout. Má tři dny na to, aby zneškodnil světově nejhledanější teroristickou organizaci a zároveň se osvědčil jako dokonalý
a starostlivý otec. Hrají: Kevin Costner, Hailee
Steinfeld, Amber Heard a další. USA / Francie
/ Řecko / Rusko vstupné 50 Kč, délka 117 min.

úterý 14. 10. v 16.30 a ve 20.00 hod.
JUSTIN BIEBER - BELIEVE
Teenageři ho milují. Dospělí ho nesnášejí.
Kontroverzní zpěvák, skladatel a jedna z největších popových hvězd současnosti, Justin
Bieber, rozhodně umí vzbuzovat silné emoce. Jeho talent a obrovská vášeň pro hudbu
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jsou však nezpochybnitelné. V září 2012 vyrazil Justin Bieber na roční světové turné Believe, které zahrnovalo 162 koncertních vystoupení v Severní i Jižní Americe, Evropě, Asii,
Africe a Austrálii. Většina koncertů v Americe byla beznadějně vyprodána běham 1 hodiny, vstupenky na jeho show v Madison Square Garden zmizely za 22 vteřin. Hrají: Justin
Bieber, Usher Raymond, Will I Am, Ellen DeGeneres a další. Dokumentární/hudební, USA,
MP, vstupné 50 Kč, délka 92 min.

úterý 21. 10. v 16.30 a ve 20.00 hod.
10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
Hlavní hrdina nové filmové komedie Marek je
typickým příkladem mladého mimoně, žijícího
ve vlastním vesmíru. Je to chytrý a milý student astrofyziky, jehož největší láskou jsou nejen hvězdy, ale i horoskopy. Jeho dráhu mu
však jednoho dne překříží dívka snů a Marek se zamiluje tak beznadějně, že ve škole
není schopen ani udělat zkoušky. V tento moment se do věci obouvají jeho odhodlaní přátelé. Rozhodnou se povolat na pomoc a zasvětit do Markových problémů jeho otce, který je úspěšným vydavatelem řady bestsellerů na téma: jak získat ženu. Společně pak začnou Markovi připravovat velkou strategickou
hru, díky níž by se mu mělo podařit najít cestu
k milované dívce. Tím mu však zadělali na nejeden veliký průšvih. Marek pod vedením otce
a přátel absolvuje velmi svérázný kurz dívčí
psychologie. Platí ovšem v životě těch 10 za-

ručených pravidel přesně podle knížek? Hrají: Matouš Ruml, Kristína Svarinská, Miroslav
Donutil, Jakub Prachař a další. ČR, MP, vstupné 50 Kč, délka 100 min.

neděle 12. 10. v 15.00 hod.
KRÁSKA A ZVÍŘE
Francie / Německo, MP, vstupné 30 Kč, 112 min.
neděle 19. 10. v 15.00 hod.
SCOOBY DOO:
ZÁHADA KOLEM WRESTLIMÁNIE
USA, MP, vstupné 30 Kč, délka 84 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

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI
V MĚSÍCI ŘÍJNU 2014

neděle 26. 10. v 15.00 hod.
TOM A JERRY:
SVÁTEČNÍ STRAŠENÍ
USA, MP, vstupné 30 Kč, 135 min.

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD
pátek 7. – 27.11. ve výstavní síni Panský dům
KRAJKOVÉ SNĚNÍ a jiné podzimní a zimní dekorace
- vernisáž 7.11. v 17.00 hod.

KULTURNÍ 10/14 PANORAMA
neděle 5. 10. v 15.00 hod.
JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM
Španělsko, MP, vstupné 30 Kč, délka 90 min.

středa 15.10. v 17.00 hod.
v zimní zahradě kina
ŽIVOT V TEKUTÉ MODERNITĚ
aneb Labutí píseň pana domácího
- hudebně-poetický večer, autorské písničky
a básničky
Ondřej Bednář
Diskuze k úvahám o proměnách doby
inspirované texty Zykmunda Baumanna, Jana
Kellera, Václava Cílka a dalších
- vstupné 50 Kč, prodej vstupenek na místě
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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

Historie:
Cornwell,B. – Sharpův regiment
Romány pro ženy:

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 - 13.00 - 18.00

Harris,R. – Příběh dvou staletí
Kleypas,L. – Jezero snů
Forn,A. – Všechny podoby lásky
Doller,T. – Kde hvězdy stále září
Busby,C. – Jednou ano, dvakrát ne

Novinky:

Detektivky a thrillery:

Pro dospělé:

Cílek,R. – Deník mrtvého vraha
Lotz,S. – Trojice
Lehane,D. – Dotek temnoty
Börjlind,C. – Třetí hlas
Pospíšilová,J. – V pekle ptáci nezpívají
Truc,O. – Poslední Laponec
Hrris,L. – Vražda na mexický svátek
Hannah,S. – Vraždy s monogramem

Semple,M. - Kde se touláš Bernadetto
Sandford,J. – Zlá krev
Graham,L. – Jednoho dne, možná…
Vácha,D. – Červenobílá
Ludlum,R. – Bourneova pomsta
Zuckermann,P. – Pohřben v oblacích
Timmer,J.L. – Pět dní
Qais,O.A. – Pevnost devíti věží
Bolouri,J. – Sexznamka: Jedna žena, jeden
rok, deset velmi nemravných úkolů

Pro děti:
Quillo,W. – Je celá špatná
Calonita,J. – Léto na táboře

Upozorňujeme čtenáře,
kteří od nás dostali upomínku, že v týdnu knihoven
od 6. 10. – 10. 10. 2014
mohou vrátit vypůjčené knihy bez upomínajícího poplatku.
Knihovna vyhlašuje amnestii!!
Hezký podzim přejí knihovnice
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NOVĚ OTEVŘENO
Květinářství u pošty
(u Drahušky)

Od 1. 10. 2014
ROZŠÍŘENÝ SORTIMENT

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?

- Řezané i hrnkové květiny,
- květinová aranžmá - svatební,
-islavnostní,
-ismuteční,
- umělé i sušené květiny,
- květináče, obaly na květiny,
- hnojiva, zemina,
- keramika, sklo, svíčky.

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
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Aktuálně velký výběr dušičkového zboží.

S tímto inzerátem sleva 10 %
na veškerý sortiment!
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Volte stranu č. 10

SPOLEČNĚ PRO MĚSTO
1. Eva Knížová

2.

3.

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

Mgr. Štěpánka
Neubergová

Jana
Tomsová

Alena
Fiedlerová

Jaroslav
Wagner

Mgr. Lenka
Bursová

Marek
Matoušek

Soňa
Gajičová

Jan
Sassmann

Miroslav
Rohlík

4.

2. Václav Lajčák
3. Ing. Leona Bernáthová
4. Vendula Adlofová

5.

6.

7.

5. Dagmar Benešová

Zdeněk
Šidlo

6. Ivana Paulíčková
7. Marie Lendelová
8. Vlastimil Partyngl

8.

9.

10.

9. Věra Medvecká
10. Šárka Prančlová

Mgr. Petra
Spieglová

František
Kuneš

Jitka
Slámová

Martin
Med

11. Jaroslava Rychtecká
12. Miluše Mlejnková

12.

14.

15.

13. Petr Šedivý
14. Helena Jouzová
15. Katarína Studeničová
16. Jiřina Lipfertová
17. Pavlina Zoulová
26

16.

Božena
Bělunková

Michaela
Kardošová

Kateřina
Štochlová

PROSPERUJÍCÍ OBEC – SPOKOJENÝ OBČAN – PATRIOT HRDÝ NA SVÉ MĚSTO
A JEHO TRADICE
27
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KANDIDÁTNÍ LISTINA ČSSD

KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Zveme Vás ke komunálním volbám
10. a 11. října 2014

KYNŠPERK NAD OHŘÍ
komunální volby 10. a 11. října 2014

Ing. Tomáš Svoboda 50 let
starosta, člen ČSSD
Kynšperk nad Ohří

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD

PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
•

zajistit pracovní příležitosti pro obyvatele města

•

udržet a rozvíjet činnost Správy majetku s.r.o.

•

dořešit a zlevnit dodávku tepla pro místní obyvatele po roce 2015

•

zajistit co nejvíce finančních prostředků pro rozvoj města
a okolních obcí

•

dokončit odkanalizování Dolních Pochlovic po ukončení

Mgr. Jiří Hrubý, 51 let
ředitel, člen ČSSD
Kynšperk nad Ohří

Ing. Miroslav Neubauer, 66 let

důchodce, člen ČSSD
Kynšperk nad Ohří

Marin Hrubý, 29 let
státní zam., člen ČSSD
Kynšperk nad Ohří

Antonín Pospíšil, 59 let
vedoucí, člen ČSSD
Kynšperk nad Ohří

Jan Kardoš, 51 let
řidič, bez pol. příslušnosti
Kynšperk nad Ohří

pedag. pracovník, člen ČSSD
Kynšperk nad Ohří

Hana Berezová, 79 let
důchodce, člen ČSSD
Kynšperk nad Ohří

Jaroslav Prediger, 61 let
hl. kontrolor, člen ČSSD
Kynšperk nad Ohří

Josef Gregor, 55 let
důchodce, člen ČSSD
Kynšperk nad Ohří

Martin Poul, 42 let,
lektromontér, člen ČSSD
Kynšperk nad Ohří

Ing. Jiří Skramužský, 64 let
důchodce, člen ČSSD
Kynšperk nad Ohří

Božena Neubauerová, 66 let

Matěj Svoboda, 24 let
technik, člen ČSSD
Kynšperk nad Ohří

Kateřina Svobodová, 50 let

Josef Březina, 48 let
nezaměstnaný, člen ČSSD
Kynšperk nad Ohří

Martin Galek, 79 let
důchodce, člen ČSSD
Kynšperk nad Ohří

Bc. Jiřina Deutschová, 44 let

revitalizace ČOV
•

výstavba dalších parkovacích míst podle vyhotovené projektové
dokumentace

•

dokončit výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Třešňovka

•

pokračovat v opravách místních komunikací

•

nadále zlepšovat bezpečnost občanů města

důchodce, člen ČSSD
Kynšperk nad Ohří

(rozšiřovat kamerový systém)
•

zlepšit kulturní vyžití občanů města všech věkových kategorií

•

podpora činnosti zájmových organizací

•

pokračovat ve zvelebení městských objektů a lokalit

•

vybudování zázemí pro odpočinek a koupání u řeky Ohře

•

podpořit vytvoření zázemí pro cukrárnu a kavárnu

•

vytvořit kvalitní zázemí pro městskou knihovnu

•

pokračovat v podpoře a zkvalitnění vybavenosti SDH

28

admin. pracovnice, člen ČSSD

Kynšperk nad Ohří

Srdečně vás zveme v neděli 5. 10. 2014 od 14:00 hodin
na předvolební mítink do pivovaru.
Občerstvení a kulturní program zajištěno.
29
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Vážení spoluobčané!
V uplynulém volebním období jste se mohli přesvědčit, že Vámi zvolení
zastupitelé za KSČM vždy podporovali všechny změny, které vedly ke
zlepšení života v našem městě přesto, že po ekonomické stránce to bylo
období velmi obtížné. Dávali přednost poctivé práci před prosazováním
osobních nebo stranických zájmů. Postavili se za každý prospěšný návrh
bez ohledu z které politické strany vzešel.
Vámi zvolení zastupitelé i v budoucnu budou
prosazovat vše, co Kynšperk zlepší, protože jsou přesvědčeni, že
politikaření do života obce nepatří.
Proto budou prosazovat zejména
- vše, co zlepší život seniorům, kteří tvoří velmi významnou část obyvatel města / např. dostupnost
společného stravování, odpovídající zdravotnické péče, kulturního a sportovního vyžití,
akceptovatelnou výši nájemného v bytech pro seniory …/
- akce k zjednodušení života rodin s malými dětmi, protože jsou zárukou další existence města / např.
modernizace MŠ, ZŠ, ZUŠ a podpora akcí, které pořádají, výstavbu dalších dětských hřišť…/
- zlepšování bezpečnosti města / podpora činnosti hasičů a městské policie, důsledné potírání
vandalismu …/
- vznik dalších pracovních míst v areálu města a zapojování místních podniků do akcí města
- hospodárné využívání a ochrana majetku města /též využívání všech dostupných dotačních fondů a
dalších finančních zdrojů mimo městský rozpočet…/
- akce, které odstraní nevzhledné kouty, dokončí oživení Starého náměstí
a povedou ke zlepšení životního prostředí
- pořádání tradičních kulturních, sportovních a společenských akcí, včetně finanční podpory města
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Odvaze

O TO NÁM JDE A VÁM URČITĚ TAKÉ
jsme nezávislí, bezpartijní kandidáti
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- Víře v nás

DOMOV - JSME JEDINÁ SOLIDNÍ A SPRÁVNÁ VOLBA PRO VÁS

J. HOIKA

J. AMBROZKOVÁ

ING. J. KUBÁTOVÁ

Mgr. H. JANDÍKOVÁ

MUDr. F. UHLÍK

J. JUNGWIRTH R. HANZLÍČKOVÁ J. SASSMANN

A. WAGNEROVÁ L. BOOROVÁ V. ČERNUŠKOVÁ

K. POLÁK

J. ČERNUŠKA

B. MICHÁLKOVÁ J. JANSKÁ

M. DOLEŽALOVÁ

Základní programové cíle:

10. Matz Jiří
11. Fogatoš Jozef
12. Kardošová Alena
13. Rössler Petr
14. Ing. Dvořák Alois
15. Poul Jaroslav
16. Ranďák Rudolf
17. Krajčovič Silvestr

Máme Kynšperk rádi a chceme pro jeho obyvatele pracovat.
www.kscm.cz
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- Odpovědnosti

Důvěřujte

L. KINDLOVÁ

Kandidáti
Komunistické strany Čech a Moravy
1. Kortán Jaroslav
2. Mgr. Fréharová Eva
3. Ing. Vančo Pavol
4. Bc. Klíma Jindřich
5. Paláčková Míša
6. Matoušek Pavel
7. Hrdlička Jiří
8. Dusík Ivo
9. Lendel Jan

volte Č.

www.halonoviny.cz

► CHCEME: MĚSTO SILNÉ, KULTURNÍ, HEZKÉ, ČISTÉ, ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ.

► CHCEME: HÁJIT ZÁJMY VLASTNÍKŮ BYTŮ SPOLEČENSTVÍ, RODINNÝCH DOMŮ
I NÁJEMNÍKŮ. UMOŽNIT VÝMĚNU PLYNOVÝCH KOTELEN ZA ÚČINNĚJŠÍ A ÚSPORNĚJŠÍ,
JAK VE VLASTNICVÍ SPOLEČENSTVÍ ZA VLASTNÍ NÁKLADY, TAK VE VLASTNICTVÍ SPRÁVY
MAJETKU.
► PROSADÍME: OTEVŘENÉ A DEMOKRATICKÉ INFORMACE BEZ CENZURY V KYNŠPERSKÉM
ZPRAVODAJI A NA INTERNETU.
► POŽADUJEME: OCHRANU OBČANŮ VČETNĚ SOUKROMÉHO MAJETKU A VLASTNICKÝCH
PRÁV DŮSLEDNOU PRACÍ MĚSTSKÉ A STÁTNÍ POLICIE ČR S JEDNOZNAČNOU PODPOROU
V BOJI PROTI KORUPCI A ZLOČINU VE MĚSTĚ. ODSTRANĚNÍ DISKRIMINACE SLUŠNÝCH
OBČANŮ ZE STRANY TĚCH NESLUŠNÝCH.
► ZASADÍME SE O: VYŘEŠENÍ DLOUHO TRVAJÍCÍHO ŠPATNÉHO TECHNICKÉHO STAVU
NĚKTERÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ, NAPŘ. KOMUNIKACÍ U GARÁŽÍ, NĚKTERÝCH CHODNÍKÚ
A VOZOVEK A BUDOV VE VLASTNICTVÍ MĚSTA, NE JEN V CENTRU MĚSTA, ALE I V OKOLÍ.
ZAJISTÍME VĚTŠÍ ČETNOST VYVÁŽENÍ KONTEJNERŮ ZEJMÉNA NA PAPÍR A PLASTY.
► PODPORUJEME: VZDĚLÁNÍ, SPORT, OCHRANU ZDRAVÍ, ŘEŠENÍ SOCIÁLNÍCH PROBLÉMŮ
OBČANŮ ZEJMÉNA SENIORŮ. MAXIMÁLNÍ ÚSPORY VE SPRÁVĚ MĚSTA A MĚSTSKÝCH
ORGANIZACÍ, ZLEPŠENÍ ČERPÁNÍ DOTACÍ DO MĚSTSKÉHO MAJETKU A ORGANIZACÍ.
► BUDEME PODPOROVAT: ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE A CELKOVĚ PODNIKÁNÍ VE MĚSTĚ,
ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE A TÍM KOMPETENTNOST ÚŘEDNÍKŮ SPRÁVY MĚSTA,
ZPRŮHLEDNĚNÍ SYSTÉMU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VČETNĚ TĚCH MALÝCH.
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Inzerce

Chovatelská výstava

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: 899.000,-Kč
Prodej bytu 1+1 v OV, Habartov, Raisova, 1.p., 35 m2, cena: 200.000,-Kč
Prodej rek. chaty se zahradou Podhrad – Jesenická přehrada, cena: 550.000,-Kč
Pronájem nebyt. prostoru ( obchod, kanceláře, lékárna, kosmetika apod.)
v Kynšperku, Zámečnická, vedle KB, 67 m2, cena: 5000,-Kč/měs. + služby
Prodej bytu 1+2 v Bukovanech, 2.p., 55 m2, po rek., cena: 320.000,-Kč
Prodej bytu 1+3 v OV, 63 m2, Mar. Lázně – Úšovice, cena: 880.000,-Kč

www.reala-lakoma.cz
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